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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ



 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

Στο ανά χείρας πόνημα επιχειρείται μία προσέγγιση της εσωτερικής 

ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μέσω των σύγχρονων και προπάντων 

επίκαιρων φαινομένων που δυνητικά συνιστούν απειλή για την εσωτερική 

ασφάλεια της ΕΕ, καθώς και η σύνδεσή τους με την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ υπό το πρίσμα του ισλαμικού ριζοσπαστισμού. Θα 

μπορούσε να διαχωρισθεί σε τρεις νοηματικές θα λέγαμε από πλευράς 

περιεχομένου συνδεόμενες ενότητες. Στο πλαίσιο αυτό αρχικά η πρώτη ενότητα 

(κεφάλαιο 1ο και 2ο) αποτελεί εξοικείωση με τα βασικά στοιχεία της διατριβής. Την 

ΚΠΑΑ και τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό. Έτσι, σε πρώτο στάδιο εξετάζεται η ΚΠΑΑ, 

ώστε να υπάρχει υπόβαθρο κατανόησης του θεσμού αυτού. Κατόπιν παρατίθενται 

στοιχεία για το Ισλάμ και τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό προκειμένου να είναι δυνατή 

η σύνδεσή του σε επόμενο κεφάλαιο με την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. 

Ακολουθεί στη δεύτερη ενότητα (κεφάλαιο 3ο και 4ο) η σύνδεση της ακραίας 

έκφανσης του Ισλάμ που συνιστά ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός με την ΕΕ και η 

απειλή που συνιστά αυτός για την Ένωση. Έπεται η παρουσίαση και ανάλυση των 

κυριότερων φαινομένων που συνιστούν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της 

ΕΕ και συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ισλαμικό φονταμενταλισμό. Αυτά κατά 

σειρά όπως παρουσιάζονται στα θεσμικά κείμενα της ΕΕ, είναι το οργανωμένο 

έγκλημα, η τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση με την εμπορία ανθρώπων και το 

λαθρεμπόριο, η διακίνηση όπλων μαζικής καταστροφής και τέλος η πειρατεία. Σε 

κάθε μία περίπτωση εξετάζεται το εκάστοτε φαινόμενο γενικά, έτσι ώστε αφενός να 

κατανοηθεί καλύτερα και αφετέρου δια της ανάλυσης να καταλήξουμε στα αίτια 

ύπαρξής του. Αυτό θα μας οδηγήσει στο να αξιολογήσουμε αν και κατά πόσον 

μπορεί τελικά να  αντιμετωπισθεί μέσω μίας κοινής πολιτικής της ΕΕ σε θέματα 

ασφαλείας όπως είναι η ΚΠΑΑ. 

 Εν συνεχεία  στο επόμενο  και τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται η διαπίστωση της 

σχετικότητας της ΚΠΑΑ με τις απειλές που εξετάσθηκαν. Ακολουθεί τελικά η 

κριτική αποτίμηση και εξαγωγή συμπερασμάτων περί της δυνατότητας της ΚΠΑΑ 

να αντιμετωπίσει τις απειλές της εσωτερικής ασφάλειας της Ένωσης που 



 

 

συνδέονται με τον ισλαμικό εξτρεμισμό, καθώς και έτερες προτάσεις 

αντιμετώπισης αυτών. Κλείνοντας, διατυπώνονται οι  πιθανοί τρόποι ενεργείας 

προκειμένου μια ΚΠΑΑ να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις εν λόγω απειλές, κάτι 

που αν εφαρμοσθεί δύναται να φέρει την επιθυμητή κατάσταση ασφαλείας στην 

ΕΕ. 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ευρωπαϊκός χώρος παρά τα χιλιάδες χρόνια ιστορίας που τον χαρακτηρίζουν, 

συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όχι μόνο των χωρών που τον 

πλαισιώνουν αλλά και του κόσμου γενικότερα. Και αυτό διότι έχει την αποκλειστικότητα 

στο να ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Συνδέει επίσης μέσω της Μεσογείου θάλασσας 

πάνω από 20 χώρες, μερικές εκ των οποίων από τις πλουσιότερες του κόσμου και μερικές 

άλλες από τις φτωχότερες. Παρουσιάζει ως εκ τούτου μεγάλες κοινωνικές και 

πολιτικοοικονομικές αντιθέσεις και φυσικό είναι κατά συνέπεια να παρατηρείται μετακίνηση 

των προβλημάτων από το Νότο και την Ανατολή προς το Βορρά και τη Δύση. Συνεπώς και 

οι απειλές αρκετές και σημαντικές για την ασφάλεια της Ευρώπης, οι οποίες χρήζουν μίας 

ολιστικής αντιμετώπισης. 

Προ αρκετών ετών ήδη είχαν επισημανθεί οι τρεις κυριότερες εκ των απειλών αυτών 

που μέλλει να μας απασχολήσουν. Μια εξ αυτών αποτελεί και ο ισλαμικός 

φονταμενταλισμός1 (Βαρβιτσιώτης 2002). Με βάση αυτή τη διαπίστωση, στην ανά χείρας 

εργασία επιχειρείται η ανάλυση της σχέσης της ακραίας μορφής αυτής του Ισλάμ με την 

εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. Έτσι, σε πρώτο βαθμό  μελετάται η Κοινή Εξωτερική Πολιτική 

και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ και το υποσύνολο αυτής αρμόδιο για θέματα 

ασφαλείας που είναι η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ), όπως αυτή διαμορφώθηκε τελικά μετά τη συνθήκη της Λισσαβώνας το 

2008. Και αυτό προκειμένου μέσα από την εξέταση να αναδειχθεί ο μηχανισμός 

λειτουργίας της ΚΠΑΑ και να διαπιστωθεί συνεπώς αν δύναται να αποτελέσει εργαλείο 

αντιμετώπισης των σύγχρονων μορφών απειλών που συνδέονται με τον ισλαμικό 

ριζοσπαστισμό και εν συνεχεία εξετάζοντας το Ισλάμ αυτό κάθε αυτό και τον ριζοσπαστικό 

ισλαμισμό να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα και πιθανούς τρόπους 

αντιμετώπισης. 

Σε δεύτερο βαθμό εξετάζονται οι περιπτώσεις των φαινομένων που δυνητικά 

αποτελούν απειλές για την εσωτερική και όχι μόνο ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και 

κατά επέκταση και για τη χώρα μας). Καθόσον, μέσα από τη μελέτη τους αναδύονται και 

                                            
1 Οι άλλες δύο είναι το παγκόσμιο δημογραφικό πρόβλημα και οι υδάτινοι πόροι, κατά το βιβλίο του Ι. 

Βαρβιτσιώτη: «Οι τρεις απειλές του αιώνα», εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2002. 
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τα αίτια δημιουργίας τους και ως εκ τούτου και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής τους. Είναι 

σημαντικό να υπάρχει γνώση  του τι είναι η κάθε απειλή, οι μορφές της και οι διαστάσεις 

της, προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητά της, έτσι ώστε να είναι δυνατή αφενός η 

κατανόησή της και αφετέρου η αντιμετώπισή της. Ακολουθεί κριτική αποτίμηση, 

σχολιασμός, διατυπώνονται συμπεράσματα και βάση αυτών  προτείνονται  πιθανοί τρόποι 

ενεργείας.  

Μέσα από την ανάλυση των απειλών προκύπτει ότι όλες αποτελούν εκφάνσεις του 

ισλαμικού ριζοσπαστισμού λόγω του ότι υπάρχει μία απροσδιόριστη και αλληλένδετη 

σχέση συνάρτησης, «συνεργασίας» αλλά και εξάρτησης θα μπορούσε να λεχθεί μεταξύ 

αυτού και του οργανωμένου εγκλήματος (αλλά και της τρομοκρατίας) που αποτελεί τον 

κύριο φορέα πραγματοποίησής τους, έχοντας ως κίνητρα κυρίως θρησκευτικά και 

οικονομικά, αλλά και κοινωνικά και πολιτικά2. Στη συνέχεια με την εξέταση και ανάλυση της 

ΚΠΑΑ που αποτελεί εργαλείο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, προκύπτει ότι όλες οι απειλές που αναλύθηκαν περιλαμβάνονται στο 

θεματολόγιό της. Προκειμένου δε να αντιμετωπισθούν από αυτήν αποτελεσματικά 

απαιτείται πολιτική βούληση, έτσι ώστε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμφωνήσουν στην 

αναγκαιότητα δράσης από κοινού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Αυτή η σύνδεση άλλωστε περιγράφεται καθαρά και στο ίδιο το κείμενο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 

Ασφαλείας, σελ. 3επ., Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες, 2003.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΚΕΠΠΑ - ΚΠΑΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την πρόοδο που συντελέστηκε στην ΕΕ όσον 

αφορά τα ζητήματα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ και 

στα αγγλικά CFSP: Common Foreign and Security Policy), καθώς και του τμήματος αυτής 

που ασχολείται αποκλειστικώς με τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας που είναι η Κοινή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ και στα αγγλικά CSDP: Common Security and 

Defence Policy). Προς τούτου θα παρουσιασθούν αρχικά με συνοπτική μορφή τα 

δεδομένα σε αυτόν τον τομέα από τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έως τη 

συνθήκη της Λισσαβώνας, με την οποία η ΚΕΠΠΑ έλαβε τη σημερινή της μορφή. Εν 

συνεχεία θα παρουσιασθούν τα δεδομένα της ΚΕΠΠΑ όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα 

από αυτή τη συνθήκη. Σημαντικό τέλος, για την κατανόηση των διαφόρων εννοιών  είναι το 

γεγονός ότι η ΚΠΑΑ αποτελεί εργαλείο της ΚΕΠΠΑ και αρχικά ονομαζόταν Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ και στα αγγλικά ESDP: European Security and 

Defence Policy). Η συνθήκη της Λισσαβώνας μετονόμασε την ΕΠΠΑ σε ΚΠΑΑ, 

διατηρώντας την όμως αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΠΠΑ. 

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Από ιδρύσεως της ΕΕ έως τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 

Το πρώτο βήμα για την Ευρωπαϊκή κοινοτική δημιουργία ξεκίνησε το Μάϊο του 1950 

όταν ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών, Robert Schuman, πρότεινε ένα σχέδιο για τη 

δημιουργία μιας αρχής η οποία θα ήταν ικανή να ελέγχει την παραγωγή του άνθρακα και 

του χάλυβα στη Γερμανία (κυρίως) και στη Γαλλία. Τον Απρίλιο του 1951, η Συμφωνία του 

Παρισιού («Treaty of Paris») υπογράφηκε στη Γαλλία από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, 

δημιουργώντας την πρώτη κοινότητα του ευρωπαϊκού χώρου, την «Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα», περισσότερο γνωστή ως ΕΚΑΧ. Τέθηκε δε σε ισχύ στις 25 Ιουλίου 

1952. Ακολούθησε η «Euratom» (γνωστή και ως ΕΚΑΕ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 

Ενέργειας) και η γνωστότερη όλων «ΕΟΚ» (Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) που 

υπογράφθηκε στη Ρώμη το 1957. Οι τρεις αυτές κοινότητες αποτέλεσαν την απαρχή της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Βοσκόπουλος 2008, 117επ.,155). 
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Από εκείνη την περίοδο και μέχρι σήμερα, έγιναν πολλά βήματα προόδου προς την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σημείο σταθμό αποτελεί η συνθήκη του Μάαστριχτ, γνωστή 

επίσης και ως συνθήκη της ΕΕ, η οποία υπογράφηκε στα τέλη του 1993 από τα κράτη 

μέλη της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της οποίας ακρογωνιαίο λίθο αποτελούσαν η 

οικονομική και η νομισματική ένωση. Η συμφωνία του Μάαστριχτ μετονόμασε την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ΕΕ δημιουργώντας πλέον τους γνωστούς τρεις πυλώνες της ΕΕ, 

δηλαδή, τον υπερεθνικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινότητας, μαζί με τους 

δύο διακυβερνητικούς πυλώνες, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας 

(ΚΕΠΠΑ) και τα θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης (Βοσκόπουλος 2008, 542-3).  

Η ΚΕΠΠΑ αποτελεί, το δεύτερο πυλώνα της ΕΕ και βασίζεται σε διακυβερνητικές 

συνεργασίες στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Η συνθήκη του Μάαστριχτ 

αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασίας (ΕΠΕ) που υπήρχε μέχρι τότε, με την 

ΚΕΠΠΑ. Επιπρόσθετα, η συμφωνία έθεσε το στόχο ώστε να δημιουργηθεί τελικά μία κοινή 

πολιτική άμυνας, η οποία ίσως σε βάθος χρόνου να οδηγήσει σε κοινό σύστημα άμυνας.  

Έτσι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90, η αμυντική διάσταση της ΚΕΠΠΑ ήταν 

περιορισμένη και στηριζόταν στο ΝΑΤΟ και στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ). Το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας, τον Ιούνιο του 1999, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην 

ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και 

στις αποστολές διαχείρισης κρίσεων, επισημαίνοντας ότι: «… προτιθέμεθα να δώσουμε 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγκαία μέσα και το δυναμικό για να αναλάβει τις ευθύνες 

της για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας». Επίσης, στην Κολωνία 

αποφασίστηκε η μεταφορά των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της ΔΕΕ στην ΕΕ, 

ιδρύοντας την ΕΠΑΑ ως τμήμα της ΚΕΠΠΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση 2015). Μορφή έκφρασης 

αυτής είναι και ο λεγόμενος «Ευρωστρατός», αν και ο επίσημος ορθός όρος είναι Τακτικοί 

Σχηματισμοί Μάχης (EU-Battlegroups) ή αλλιώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ελληνικού 

ΥΠΕΞ, «Πολυεθνικά Συγκροτήματα Μάχης». Στην ουσία προς το παρόν δεν υφίσταται 

Ευρωστρατός με την έννοια του τακτικού στρατού. Απλά στρατιωτικές ομάδες από τα 

κράτη μέλη δύνανται να συγκροτούνται ad hoc με τη μορφή αυτή εφόσον αυτό 

αποφασισθεί, προκειμένου να αντιμετωπισθεί κάποιο ζήτημα (Μπέλλου 2015).  

Για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της ΚΕΠΠΑ δύο ήταν τα κύρια γεγονότα που 

συνέβαλαν καθοριστικά: αρχικά η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εφαρμογή 
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του «τίτλου V», και μετέπειτα η συνθήκη του Άμστερνταμ με την ενίσχυση των μέσων και 

διαδικασιών για λήψη αποφάσεων. 

          Ο τίτλος V δημιουργήθηκε με την έναρξη ισχύος της συνθήκης για την ΕΕ το 1993 

με ένα διακυβερνητικό πυλώνα στο ευρωπαϊκό κοινοτικό οικοδόμημα. Το άρθρο 11 αυτής 

της συνθήκης παρουσιάζει τους πέντε κύριους στόχους της ΚΕΠΠΑ, οι οποίοι είναι οι εξής: 

    Η διαφύλαξη των κοινών αξιών και των θεμελιωδών συμφερόντων της 

Ένωσης.  

 Η ενίσχυση της ασφάλειας της Ένωσης.  

 Η διατήρηση της ειρήνης και η ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας.  

 Η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.  

    Η ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Βοσκόπουλος 2008, 545).  

Η ΚΕΠΠΑ προσεγγίστηκε επίσης και στο δεύτερο άρθρο των κοινών διατάξεων της 

συνθήκης για την ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι ένας από τους στόχους της Ένωσης είναι: 

«(..) να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της στη διεθνή σκηνή, ιδίως με την εφαρμογή μιας 

κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της εν καιρώ 

διαμόρφωσης μιας κοινής αμυντικής πολιτικής, η οποία μπορεί, σε δεδομένη στιγμή, να 

οδηγήσει σε κοινή άμυνα (..)» (Ευρωπαϊκή Ένωση 2 2015). 

Ο τίτλος V αποτελεί έναν ξεχωριστό πυλώνα της ΕΕ λόγω του γεγονότος ότι οι 

διαδικασίες λειτουργίας του, οι οποίες έχουν διακυβερνητικό χαρακτήρα, διαφοροποιούνται 

από εκείνες των παραδοσιακών τομέων της Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα η 

εσωτερική αγορά. Αυτή η διαφορά είναι φανερή κυρίως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

όπου απαιτείτο αρχικά η ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ στους άλλους 

τομείς κοινοτικής δραστηριότητας επικρατεί η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία. 

 Η συνθήκη τώρα του Μάαστριχτ παρέχει στην ΚΕΠΠΑ τα εξής κύρια μέσα:  

  κοινές θέσεις, οι οποίες απαιτούν να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη εθνικές πολιτικές 

σε συμφωνία με την καθορισμένη θέση της Ένωσης σε ένα συγκεκριμένο θέμα.  
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  κοινές δράσεις, δηλαδή επιχειρησιακές δράσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο  

της ΚΕΠΠΑ (Μπέλλου 2015, 3). 

Στη συνέχεια με τη συνθήκη του Άμστερνταμ (12-10-1997), ο λειτουργικός 

χαρακτήρας της ΚΕΠΠΑ ενισχύθηκε, καθώς αυτή διαθέτει πια, πιο συνεκτικά μέσα και 

αποτελεσματικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία 

είναι το γεγονός ότι έγινε αποδεκτή η δυνατότητα λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία 

αφού παρέχεται η διπλή διασφάλιση της «εποικοδομητικής αποχής» και της δυνατότητας 

παραπομπής του θέματος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε περίπτωση κατά την οποία 

κράτος μέλος προβάλλει, για ιδιαίτερους λόγους, δικαίωμα αρνησικυρίας (η λεγόμενη 

βοηθητική πέδηση). Από την άλλη πλευρά, καθορίστηκαν καλύτερα τα καθήκοντα 

αντιπροσώπευσης και εκτέλεσης που ανατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα, καθιερώθηκε στενότερη σχέση με τη ΔΕΕ, απόφαση μετά από την οποία 

ακολούθησε συμφωνία για τη συγχώνευση ορισμένων ικανοτήτων της ΔΕΕ στην ΕΕ 

(Ευρωπαϊκή Ένωση 2015). Τέλος, δημιουργήθηκε ο θεσμός του «Ύπατου Εκπροσώπου 

για την ΚΕΠΠΑ» (ο αποκαλούμενος και ως «κος ΚΕΠΠΑ»), ο οποίος  θα εκφράζει την 

κοινή πολιτική «προς τα έξω».  Με άλλα λόγια η ΚΕΠΠΑ θα αποκτήσει διεθνή εκπρόσωπο 

με τηλεφωνικό αριθμό, ώστε να απαντηθεί και το γνωστό ερώτημα του Χένρι Κίσινγκερ: 

«Ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός της Ευρώπης» (Μπέλλου 2015, 15,). 

Όσον αφορά τώρα την ΕΠΑΑ, αυτή καθορίστηκε να αποτελεί τον βραχίονά της 

ΚΕΠΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και έχει ως απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός 

συστήματος κοινής αμυντικής πολιτικής, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη για την ΕΕ 

(Άρθρο 17.1). Προέκταση της ΕΠΑΑ αποτελούν τα EU-Battlegroups, ως ένα από τα μέσα 

εφαρμογής και έκφρασής της, όπως αναφέρθηκε. Στην αρχική της φάση, περιοριζόταν στη 

διαχείριση κρίσεων, με στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα, στο πλαίσιο των λεγόμενων 

«αποστολών τύπου Petersberg3», (Βοσκόπουλος, Η οικοδόμηση της Ευρώπης 2008, 560) 

οι οποίες είναι οι εξής τέσσερις:  

 Αποστολές ανθρωπιστικού χαρακτήρα,  

 Αποστολές διάσωσης,  

                                            
3 Από το όνομα του ξενοδοχείου κοντά στη Βόννη στο οποίο πραγματοποιήθηκε το 1992 η Σύνοδος 

Κορυφής της ΔΕΕ (Δυτικο - Ευρωπαϊκή Ένωση) που καθόρισε το είδος των αποστολών που θα μπορούσαν 
να αναληφθούν από αυτήν. 
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 Αποστολές διατήρησης της ειρήνης και τέλος, 

 Αποστολές εγκατάστασης της ειρήνης ακόμα και με τη χρήση στρατιωτικών 

δυνάμεων.  

Παραδείγματα τέτοιων αποστολών αποτελούν: η πρώτη αποστολή της ΕΠΑΑ (με 

χρήση όμως ΝΑΤΟϊκών δομών)  που ήταν στην πΓΔΜ  (Επιχείρηση «Concordia»), η 

αποστολή αστυνομεύσεως στη Βοσνία (που συνεχίζεται με διάφορες μορφές έως σήμερα) 

και η πρώτη αποστολή με μέσα αποκλειστικά της ΕΠΑΑ που διεξάχθηκε στο Κονγκό 

(επιχείρηση «ΑΡΤΕΜΙΣ») (Ευρωπαϊκή Ένωση 2 2015). 

Σχετικά τώρα με τις σχέσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ, με αιτιολογία την αποφυγή δημιουργίας 

διπλών δομών και εξοικονόμησης κόστους, συμφωνήθηκε ότι η ΕΕ μέσω της ΕΠΑΑ 

μπορεί να αναπτύξει αυτόνομη δράση και να αναλάβει επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 

μόνον στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το ΝΑΤΟ αποφασίζει να μην εμπλακεί. Με τον 

τρόπο αυτό αναγνωρίζεται ο πρωταρχικός ρόλος της Συμμαχίας, δεδομένου μάλιστα ότι το 

ΝΑΤΟ εξακολουθεί να αποτελεί μέχρι στιγμής τον αποκλειστικό φορέα  της ευρωπαϊκής 

συλλογικής άμυνας. Παράλληλα, αναγνωρίζεται και προστατεύεται η πρωτοκαθεδρία των 

Ηνωμένων Εθνών στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας. Οι αυτόνομες επιχειρήσεις της ΕΕ 

(EU-led operations), στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, είναι δυνατόν να διεξαχθούν με δύο τρόπους: 

είτε με προσφυγή στα μέσα και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ, είτε αυτοδύναμα  (Ευρωπαϊκή 

Ένωση 2015). 

Συνολικά οι δύο οργανισμοί, ΕΕ και ΝΑΤΟ, κατέληξαν στη συμφωνία εμπιστοσύνης 

της 11ης Μαρτίου 2003, και στη συνεργασία τους με βάση τους διακανονισμούς από το 

λεγόμενο κείμενο «Berlin plus», οι οποίες συνοπτικά είναι:  

 Πρόσβαση της ΕΕ στο σχεδιασμό του ΝΑΤΟ 

 Χρήση των μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ 

 Δυνατότητα επιλογής για Ευρώ-νατοϊκή διοίκηση, 

πάντοτε όμως υπό τη βάση της αμοιβαιότητας και του δικαιώματος του να έχει το ΝΑΤΟ 

τον πρώτο λόγο σε ενδεχόμενη επέμβαση (Ευρωπαϊκή Ένωση 2 2015). 
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Στην εξελικτική πορεία της ΚΕΠΠΑ, το επόμενο βήμα έγινε όταν το 2003, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ενέτεινε τις προσπάθειές της για τον καθορισμό και την εφαρμογή 

συνολικής στρατηγικής στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθώς και της άμυνας. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Νίκαιας, 

την 1η Φεβρουαρίου 2003, μπόρεσε να επωφεληθεί, προς το σκοπό αυτό, των στόχων 

που θέτει η Συνθήκη για τη διασφάλιση των κοινών αξιών, των θεμελιωδών συμφερόντων 

και της ανεξαρτησίας της Ένωσης τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και γενικότερα. Στο πλαίσιο 

αυτό, κατέβαλε προσπάθειες για να επιβληθεί ως αξιόπιστος εταίρος στη διεθνή σκηνή και 

ως ελεύθερος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτοιμη να μοιραστεί το βάρος της 

άμυνας, ιδίως με την ενίσχυση των δικών της στρατιωτικών δυνατοτήτων και, κατόπιν 

πρωτοβουλίας της Επιτροπής, με την προώθηση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα των 

αμυντικών εξοπλισμών. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρότρυνε τη δημιουργία 

διακυβερνητικού οργανισμού στον τομέα της άμυνας, καθώς και την υιοθέτηση 

πολυεδρικής αντίληψης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη μη διάδοση των 

όπλων μαζικής καταστροφής. Τελικά όμως δεν μπόρεσε να επιτευχθεί ανεξαρτησία από 

τον υπερατλαντικό εταίρο και η ΕΕ συνέχισε να εξαρτάται από τα μέσα και τις δυνατότητες 

του ΝΑΤΟ (Βοσκόπουλος, Η οικοδόμηση της Ευρώπης 2008, 561). 

Τέλος, στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας 

(ΚΕΠΠΑ), το πλέον αξιοσημείωτο γεγονός ήταν η έγκριση το 2003 της Στρατηγικής 

Ασφάλειας της ΕΕ, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2008 και σχετικά προσφάτως τον Ιούνιο 

του 2014 προστέθηκε και η Στρατηγική Θαλασσίας Ασφάλειας της ΕΕ που εκδόθηκε υπό 

Ελληνικής Προεδρίας. 

Όλες οι ανωτέρω συνθήκες προίκισαν τελικά την ΚΕΠΠΑ με διάφορα μέσα : τις 

κοινές στρατηγικές, τις κοινές θέσεις, τις κοινές δράσεις, τις αποφάσεις και τη σύναψη 

διεθνών συμφωνιών. Οι δηλώσεις και οι επαφές με τις τρίτες χώρες παραμένουν ως 

σημαντικά διπλωματικά μέσα της ΚΕΠΠΑ. Η ΚΕΠΠΑ χρησιμοποιεί συνεπώς ειδικά μέσα : 

δεν γνωρίζει νομικές πράξεις όπως οι «οδηγίες» ή οι «κανονισμοί» που υπάρχουν για τις 

λοιπές κοινοτικές πολιτικές. 

Όσον αφορά τώρα στη λήψη αποφάσεων, στην ΚΕΠΠΑ οι αποφάσεις λαμβάνονται 

κατά κανόνα με ομοφωνία. Αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να εμποδίσει την 

έγκριση κειμένου. Οι Συνθήκες προβλέπουν όμως διάφορα μέτρα για την άρση αυτού του 
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εμποδίου. Μολονότι η ομοφωνία παραμένει ο κανόνας και είναι υποχρεωτική για την 

έκδοση αποφάσεων με στρατιωτικές επιπτώσεις ή που αφορούν τον τομέα της άμυνας, 

υπάρχουν τρεις δυνατότητες που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων : 

1. «Η εποικοδομητική αποχή» : Ένα κράτος μέλος μπορεί, κατά τη στιγμή της 

έκδοσης απόφασης, να συνοδέψει την αποχή του από επίσημη δήλωση. Στην περίπτωση 

αυτή, δεν υποχρεούται να εφαρμόσει την απόφαση, αλλά δέχεται το γεγονός ότι η 

απόφαση δεσμεύει την Ένωση (Μπέλλου 2015, 27). 

2. Η προσφυγή στην «ειδική πλειοψηφία» : Η προσφυγή στην ειδική πλειοψηφία 

έχει επεκταθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο θέτει σε εφαρμογή τις κοινές 

στρατηγικές που αποφασίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και στις αποφάσεις 

για την εφαρμογή κοινών δράσεων και θέσεων. Κατά την έκδοση απόφασης με ειδική 

πλειοψηφία, ένα κράτος μπορεί ωστόσο να επικαλεσθεί σημαντικούς λόγους εθνικής 

πολιτικής, τους οποίους εκθέτει, προκειμένου να αντιταχθεί στην έγκριση του κειμένου. 

Τέλος, είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η ειδική πλειοψηφία στον τομέα της ΚΕΠΠΑ είναι, 

κατά κάποιον τρόπο, μια «ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία» : θεωρείται δηλαδή ότι έχουν 

εγκριθεί οι αποφάσεις όταν συγκεντρώνονται 62 ψήφοι «που εκφράζουν τη θετική ψήφο 

δέκα τουλάχιστον κρατών μελών» (Ευρωπαϊκή Ένωση 2015). 

3. Η «Ενισχυμένη συνεργασία»: Η Συνθήκη της Νίκαιας (26 Φεβρουαρίου 2001) 

εισήγαγε την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ διαφόρων κρατών μελών. Έτσι, 

όταν οι στόχοι της Ένωσης και της Κοινότητας δεν μπορούν να επιτευχθούν από όλα τα 

κράτη μέλη, τα κράτη τα οποία είναι σε θέση να το πράξουν (απαιτούνται τουλάχιστον 

οκτώ κράτη μέλη) μπορούν να καθιερώσουν μεταξύ τους «ενισχυμένη συνεργασία». Στον 

τομέα της ΚΕΠΠΑ, η συνεργασία αυτή πρέπει να αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση 

κοινής δράσης ή κοινής θέσης, πρωτοβουλίες σε θέματα εξοπλισμών ή πρωτοβουλίες 

στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που συμβάλλουν στην κτήση δυνατοτήτων 

διαχείρισης κρίσεων (Μπέλλου, Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Σύστημα 2015, 32) 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Συνθήκη Λισσαβώνας 

Από το 1992 οπότε άρχισε να ισχύει η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

συνοδεύει και συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά δεδομένου ότι η Συνθήκη για 

τη δεύτερη καλύπτει πολύ περισσότερες δραστηριότητες και κατά πολύ δραστικότερο 
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τρόπο απ' ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σωστό να μιλάει κανείς για την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ένωση (ΕΚ/ΕΕ), για να συνειδητοποιεί ότι πρόκειται για δύο 

οργανισμούς με διάφορες νομικές προσωπικότητες. Για την ακρίβεια, αρχικά, μόνον η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε νομική προσωπικότητα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε 

τέτοια προσωπικότητα και δεν μπορούσε επομένως να υπογράφει συνθήκες ή άλλες 

διεθνείς νομικές πράξεις. Αυτή την περίεργη κατάσταση ήρθε να διορθώσει η Συνθήκη της 

Λισσαβώνας, η οποία έδωσε νομική προσωπικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (ή Λισσαβώνας), υπογράφθηκε από τους αρχηγούς 

κρατών ή κυβερνήσεων των τότε  27 κρατών μελών, στις 13 Δεκεμβρίου 2007 και τέθηκε 

τελικά σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που είχαν 

προταθεί από το θνησιγενές Ευρωπαϊκό Σύνταγμα4 αναλαμβάνονται τώρα από τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρόφησε την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, η οποία και έπαψε να υπάρχει. Υπό το όνομα της πόλης όπου υπογράφηκαν, 

θα βρίσκει κανείς ακόμα δύο Συνθήκες που θα είναι ισότιμες από νομική άποψη: τη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία αντικατέστησε τη Συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ), τερματίζοντας έτσι τη σύγχυση μεταξύ της «Κοινότητας» 

και της «Ένωσης». Η συγχώνευση της Κοινότητας και της Ένωσης κατάργησε την  έννοια 

των «τριών πυλώνων» της Ένωσης: της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (EK), της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (KEΠΠA) και της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων (ΔEY). Από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας 

μιλάμε πλέον μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα αναφερόμαστε ακόμα στην 

Κοινότητα σχετικά με όλη τη νομοθεσία που είχε θεσπιστεί πάνω στη βάση της. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε ενιαία νομική προσωπικότητα με την οποία θα 

διαπραγματεύεται, θα υπογράφει5 και θα εφαρμόζει όλες τις εξωτερικές υποχρεώσεις, 

πολιτικές και δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν την εμπορική πολιτική, την ενίσχυση 

                                            
4   Στην ουσία η συνθήκη της Λισσαβώνας αποτελεί ένα «Σύνταγμα» της ΕΕ χωρίς να φέρει όμως το 

όνομα αυτό. Έτσι, διατήρησε όλα τα σημαντικά στοιχεία της αποθανούσης συνταγματικής Συνθήκης, ενώ 
παραμέρισε ορισμένα δευτερεύοντα ή διακοσμητικά στοιχεία, τα οποία ενοχλούσαν ιδιαίτερα τους 
ευρωσκεπτικιστές όπως τον τίτλο «Σύνταγμα» που για κάποιους υπέκρυπτε τη μετουσίωση της Ένωσης σε 
υπερκράτος· την αναφορά στα σύμβολα της ενοποίησης, όπως τη γνωστή μας σημαία με τα δώδεκα άστρα, 
την ωδή στη χαρά του Μπετόβεν κτλ. 

5   Έτσι λχ στον ΠΟΕ (Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου) συμμετέχουν τόσο τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ 
μεμονωμένα, όσο και η ίδια η ΕΕ αυτόνομα ως ξεχωριστό μέλος, πέραν των συμμετοχών των κρατών μελών 
της. 
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στην ανάπτυξη, την εκπροσώπηση σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς και την 

εξωτερική πολιτική και άμυνα (Παρίσης 2010, 47).  

Εξάλλου όσον αφορά την ΚΕΠΠΑ η Συνθήκη, προάγει το ρόλο της Επιτροπής στο 

πεδίο της ΚΕΠΠΑ, εφόσον ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας θα κάνει τις προτάσεις και επομένως θα έχει ισχυρή 

φωνή στην ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της 

Ένωσης (Συνθήκη 2008, α.9ε). Σημαντικό επίσης, για την κατανόηση των διαφόρων 

εννοιών  είναι το γεγονός ότι, μετονομάζει την ΕΠΑΑ σε ΚΠΑΑ, διατηρώντας την όμως ως 

αναπόσπαστο μέρος της ΚΕΠΠΑ, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω. Τέλος, με τη Συνθήκη 

της Λισσαβώνας ιδρύεται η ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης) η οποία και 

ενσωματώνει πλέον την ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ, αναλαμβάνοντας τη δράση τους (Μπέλλου 

2015, 39επ.). 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΠΑ (Ευρωπαϊκή Ένωση 2 2015) 

Η ΚΕΠΠΑ σήμερα είναι ενταγμένη σε ένα μοναδικό θεσμικό πλαίσιο, καθόσον τα 

θεσμικά της όργανα είναι τα ήδη μεν υπάρχοντα στο κοινοτικό πλαίσιο, διαφέρει ωστόσο 

δε, η ισορροπία των εξουσιών μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της 

Επιτροπής. Από αυτή την άποψη, η ΚΕΠΠΑ διαφέρει και σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο 

εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών. Έτσι, η Επιτροπή είναι μεν πλήρως συνδεδεμένη με 

την ΚΕΠΠΑ, αλλά δεν έχει το αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής πρωτοβουλιών. Αυτές 

επιπρόσθετα μπορούν να  προέρχονται κυρίως από την Προεδρία, αλλά και από κράτος 

μέλος μεμονωμένα ή ακόμα και από τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Η Προεδρία ζητά τη γνώμη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ, και τηρεί το 

Κοινοβούλιο ενήμερο της εξελίξεώς της. Τα κυριότερα όργανά της όπως αυτά έχουν 

σήμερα είναι τα ακόλουθα: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η Πολιτική Επιτροπή, η Στρατιωτική Επιτροπή, η Προεδρία, ο Γενικός 

Γραμματέας του Συμβουλίου/Ύπατος Εκπρόσωπος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, η Γενική Διεύθυνση των Εξωτερικών Σχέσεων, 

το Στρατιωτικό Επιτελείο, η Μονάδα Σχεδιασμού Πολιτικής και έγκαιρης Προειδοποίησης 

και τέλος τα Κράτη Μέλη. Αναλυτικότερα στοιχεία για αυτούς τους φορείς, θεσμούς και 

όργανα που αφορούν την ΚΠΑΑ παρατίθενται στο Παράρτημα «Α». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ 

 

Η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε (ΙΚΙΛ/ISIL) ή αλλιώς 

ΙΚΙΣ (Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Συρίας) ή πιο ευρύτερα γνωστό ως ISIS6 (Islamic 

State of Iraq and Syria ) στις αρχές του 2014 και η σαρωτική του επικράτηση στο Ιράκ και 

την Συρία έφερε στην επιφάνεια μια πλευρά του Ισλάμ που η σύγχρονη δύση αγνοούσε. 

Την πλευρά του βάρβαρου Ισλάμ της Μεδίνας που δεν αποφεύγει τον πόλεμο, αναζητά 

την απόλυτη επικράτηση έναντι όλων (κυρίως έναντι των μη μουσουλμάνων αλλά και 

έναντι των μετριοπαθών μουσουλμάνων) και προσβλέπει στην επιβολή της Σαρίας7 στον 

κόσμο ως τον μόνο και απόλυτο νόμο του Θεού του Ισλάμ. Για έναν αιώνα αυτή η πτυχή 

δεν ήταν ορατή από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά τώρα φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να 

εμφανιστεί και να πρωτοστατήσει σε διεθνές επίπεδο (Μητρονίκας 2014). 

Η γεωγραφική θέση της ΕΕ γενικά (αλλά και της Ελλάδος ειδικότερα), σε 

συνδυασμό με τα τεκταινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής, τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση και την αύξηση του αριθμού των 

εισερχόμενων παράτυπων μεταναστών από ισλαμικές κυρίως χώρες στο έδαφος της ΕΕ, 

δημιουργεί έντονο προβληματισμό για την πιθανότητα χρησιμοποίησής της από τους 

τζιχαντιστές, ως περιοχή υποστήριξης και στρατολόγησης, εκμεταλλευόμενοι τις 

μουσουλμανικές κοινότητες.  

Είναι γνωστό ότι ο Τ. Οζάλ8 είχε υποστηρίξει πως « δεν χρειάζεται να κάνουμε 

πόλεμο με την Ελλάδα, αρκεί να της στέλνουμε κάθε μέρα χιλιάδες λαθρομετανάστες». 

Παραφράζοντας αυτή τη δήλωση  θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η σκέψη στους 

κόλπους των εξτρεμιστών μουσουλμάνων ενδέχεται να είναι: για να τελειώνουμε με την ΕΕ 

(και τη Δύση γενικότερα) αρκεί να στείλουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες 

                                            
6 Περισσότερα για αυτή την εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση, βλ. παρακάτω σελ.31. 

7 Με τον όρο Σαρία (Shari'a) εννοείται η ιδέα ενός συστήματος θείου νόμου, μιας ατραπού πίστης και 
πρακτικής και ο ισλαμικός θρησκευτικός κώδικας διαβίωσης. Είναι εμπνευσμένη από το Κοράνιο και 
χρησιμοποιείται ως αναφορά στο ισλαμικό δίκαιο, αλλά και τον ισλαμικό τρόπο ζωής γενικότερα. 

8 Τουρκούτ Οζάλ: πρωθυπουργός (1983-1989) και πρόεδρος της Τουρκίας (1989-1993). Την εν λόγω 
δήλωση του κ. Οζάλ επεσήμανε ο  σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ σε παρέμβασή του 
σχετικά με την κατάσταση της αθρόας εισροής μεταναστών στη χώρα μας την 20η Μαρτίου 2014. 
Ανακτήθηκε την 21/8/2015 υπό: http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2014/03/blog-post_4159.html . 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2014/03/blog-post_4159.html
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λαθρομεταναστών. Και αυτό διότι οι ρυθμοί με τους οποίους τα κράτη μέλη της ΕΕ και 

ιδιαιτέρως οι χώρες εισόδου του Νότου όπως η χώρα μας και η Ιταλία, γεμίζουν με 

παράτυπους μετανάστες είναι συγκλονιστικοί. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι πληθώρα 

φουσκωτών και γενικότερα πλωτών μέσων, καθημερινά προσπαθούν και στην 

συντριπτική πλειοψηφία τους καταφέρνουν να περάσουν από τις τουρκικές ακτές μόνο στα 

ελληνικά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας εκατοντάδες μετανάστες κυρίως μουσουλμάνους 

στο θρήσκευμα στην ελληνική επικράτεια και από εκεί σε άλλες χώρες της ένωσης. 

Προκειμένου λοιπόν να κατανοηθεί η ακραία μορφή του μουσουλμανισμού που 

συνιστά ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός, αποτελώντας απειλή για την ΕΕ αλλά και το δυτικό 

κόσμο γενικότερα, στο κεφάλαιο αυτό θα εστιάσουμε στο Ισλάμ και τις δομές του, οι οποίες 

και είναι υπεύθυνες για την εμφάνισή του. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ 

Ο όρος Ισλάμ στα αραβικά σημαίνει υποταγή και πρωτοσυναντάται, κατά την προ 

της εμφανίσεως του Ισλάμ περίοδο (γύρω στον 6ο αι. μ.Χ. δηλαδή), στις εμπορικές 

συναλλαγές των Αραβικών φύλων. Ετυμολογικά έχει τις ρίζες της στην αραβική λέξη 

«σουλαμά». Τότε είχε τη σημασία της συμφωνίας, της συνθήκης, του λόγου της τιμής για 

το «κλείσιμο» μίας υποθέσεως. Ο Μωάμεθ με το κήρυγμά του έδωσε νέα ερμηνεία αλλά 

και δύναμη στον παλαιό αυτό όρο. Τον χρησιμοποίησε από την πρώτη στιγμή της 

δράσεώς του για να δηλώσει την υπαρξιακή υποταγή στο κάλεσμα του Αλλάχ και να 

προσδιορίσει το σκοπό και τον προσανατολισμό των οπαδών του. Οι ασπαζόμενοι το 

Ισλάμ, δηλαδή οι αποδεχόμενοι αυτή τη στάση υπακοής και αφοσίωσης στο Θεό, 

αποκαλούνται «μουσλίμ» (muslim), όρος που αποδίδεται ως «υποταγμένος», δηλαδή 

«υποταγμένος στον Ύψιστο» (Τσιλιβίγκος 2002, 86). 

 Προκειμένου η θρησκεία  του Ισλάμ να αποδοθεί έχουν χρησιμοποιηθεί κυρίως οι 

εξής τρείς έννοιες: «Ισλαμισμός», «Μουσουλμανισμός» και «Μωαμεθανισμός».  Η 

τελευταία, αν και αρκετά διαδεδομένη, θεωρείται κατακριτέα από τους οπαδούς του Ισλάμ, 

καθόσον θεωρούν τους εαυτούς τους ακολούθους της διδασκαλίας του Προφήτου Μωάμεθ 

και όχι λάτρεις του (ό.π. σελ 87). 

Το Ισλάμ είναι μονοθεϊστική θρησκεία που ιδρύθηκε κατά το πρώτο μισό του 7ου  

αιώνα μ.Χ. από τον προφήτη Μωάμεθ (570-632 μ.Χ.) στις περιοχές της σημερινής Σ. 
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Αραβίας. Αυτό που συνιστά τη διαφορά της μονοθεϊστικής θρησκείας του Ισλάμ από τις 

άλλες μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες είναι, σε αντίθεση με τις άλλες, ότι δεν πρεσβεύει 

τη μοναδικότητα του Θεού (όπως λχ ο Χριστιανισμός και ο Ιουδαϊσμός), αλλά κυρίως την 

προσήλωση ότι  «ο Μωάμεθ είναι προφήτης αυτού». Εξάλλου, στο Ισλάμ δεν υπάρχει 

κάποια κεντρική εξουσία, εκτός από αυτή του Κορανίου. Δεν υπάρχει κάποιος ανώτερος 

δάσκαλος του Ισλάμ που μπορεί να πει στον υπόλοιπο κόσμο, τι είναι το Ισλάμ και τι δεν 

είναι. Αυτό κάνει πιο εύκολη την ερμηνεία του Κορανίου από πολλούς κατά το δοκούν, οι 

οποίοι επικαλούνται την εξουσία του Κορανίου και ισχυρίζονται ότι κηρύττουν το αληθινό 

Ισλάμ (Robert 2002, 9).  

Σήμερα, το Ισλάμ είναι μια από της μεγαλύτερες θρησκείες σε Αφρική, Ασία, 

Ευρώπη και Αμερική, με περισσότερους από 1,5 δισεκατομμύρια πιστούς. Οι 

μουσουλμάνοι αποτελούν τη θρησκευτική πλειονότητα σε 57 χώρες του κόσμου και 

συνιστούν σημαντικές πληθυσμιακές μειονότητες στην Ευρώπη9 και στην Αμερική10. Το 

Ισλάμ σήμερα είναι περισσότερο διασκορπισμένο παγκόσμια και με μεγαλύτερη επαφή, με 

άλλες θρησκείες και κουλτούρες από οποιαδήποτε άλλη εποχή, στην έως τώρα ιστορία του 

(Esposito, The Future of Islam 2010, 3). 

Σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ, σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει η κοινωνία των 

πιστών (Ούμμα), η οποία περιλαμβάνει όλους τους μουσουλμάνους πιστούς ανεξάρτητα 

εθνικής καταγωγής. Επιπλέον, στο Ισλάμ το εγκόσμιο και το θρησκευτικό στοιχείο ταυτίζονται 

στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου τρόπου ζωής, όπου το θρησκευτικό και το πολιτικό 

στοιχείο δεν διαχωρίζονται (Θ. Ντόκος, Ο Θρησκευτικός Εξτρεμισμός στον 21ο αι. 2002). 

Έτσι δημιουργήθηκε στον αραβικό κόσμο το χαλιφάτο, το οποίο στο πλαίσιο μιας 

αυτοκρατορικής δομής ένωνε όλους τους Άραβες. Όταν όμως το Ισλάμ επεκτάθηκε και σε 

άλλους λαούς, η έννοια της Ούμμα έγινε προβληματική. Οι Οθωμανοί Τούρκοι πήραν την 

έννοια αυτή από τους Άραβες και την ενσάρκωσαν στο πλαίσιο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Έτσι, το χαλιφάτο έφυγε από τους Άραβες και πέρασε στους Οθωμανούς 

                                            
9 Με περίπου 40 εκατομμύρια πληθυσμό αποτελούν τη δεύτερη σε μέγεθος θρησκεία στην Ευρώπη, μετά το 

Χριστιανισμό γενικά (Καθολικοί, Ορθόδοξοι κτλ) σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας δεδομένων του κέντρου ερευνών 
 του  PRC (Pew Research Center) των ΗΠΑ, υπό: http://www.pewforum.org/global-religious-landscape.aspx (ανάκτηση 
21/8/2015). 

10 Με περίπου 8 εκατομμύρια αποτελούν την τρίτη σε μέγεθος θρησκεία, μετά τον Χριστιανισμό και τους μη 
θρησκευτικά  ενταγμένους  σε κάποιο θρήσκευμα  ανθρώπους (βλ. ό.π.). 

http://www.pewforum.org/global-religious-landscape.aspx
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Τούρκους μέχρι που ο Μουσταφά Κεμάλ το κατήργησε το 1924 με τη δημιουργία του 

κοσμικού κράτους στην Τουρκία. 

To Ισλάμ εδράζεται στους πέντε πυλώνες της ισλαμικής πίστης οι οποίοι είναι 

(Esposito, The Islamic Threat, Myth or Reality 1999, 33): 

1. η ομολογία  της πίστεως11 (Shahada), η οποία σηματοδοτεί την είσοδο του 

πιστού στην ισλαμική κοινότητα (Ούμμα). 

2.  η Προσευχή (Salat), η οποία πρέπει να εκτελείται πέντε φορές τη μέρα από 

όλους τους πιστούς σε συγκεκριμένες ώρες. 

3. η φορολογία (Zakat), με τη διανομή του 2,5% της περιουσίας κάθε 

μουσουλμάνου στους φτωχούς, όχι ως ελεημοσύνη αλλά ως θρησκευτική υποχρέωση 

απέναντι στους λιγότερο τυχερούς αδελφούς της κοινότητας. 

4.  η νηστεία (Sawm), από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου κατά το μήνα του 

Ραμαζανίου και  

5. η συμμετοχή στο ετήσιο προσκύνημα (Hajj) στην Κάαβα, αλλά και στη 

Μέκκα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του πιστού.  

Όπως όλες οι θρησκείες έτσι και το Ισλάμ έχει δύο διαστάσεις. Μία πολιτική και 

μία θρησκευτική. Συνεπώς το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια θρησκεία, είναι και μια πολιτική 

ιδεολογία καθόσον εάν η κυβέρνηση σε μια μουσουλμανική κοινότητα είναι η κυβέρνηση 

του θεού, τότε δεν μπορεί καμιά άλλη κυβέρνηση να είναι νόμιμη. Έτσι, κατά τις 

θεοκρατικές αντιλήψεις της ισλαμικής θρησκείας, ο κόσμος στο σύνολο του διαιρείται σε 

τρεις χώρους οι οποίοι είναι: ο χώρος του Ισλάμ,12 ο χώρος του πολέμου13 και ο χώρος της 

Συνύπαρξης14. Ο χώρος του Ισλάμ είναι αυτός ο οποίος κυβερνάται από τους 

μουσουλμάνους, με την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου (Σαρία)15 και ο χώρος του 

                                            
11  Η οποία είναι: τόσο απλή που περικλείεται σε μία και μόνο πρόταση: «Δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός 

από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του». Αυτή η απλότητα έχει άμεση συνέπεια την εύκολη 
διάδοση και εξάπλωση της θρησκείας του Ισλάμ ακόμα και στις πιο υπανάπτυκτες περιοχές ( όπως είναι 
κάποιες χώρες της Αφρικής). Σε αντίθεση με την ομολογία πίστεως των Χριστιανών («Το Πιστεύω»), που 
είναι ένα κείμενο αφενός μεγάλο σε έκταση και αφετέρου πολύ βαθύ σε νόημα, για να γίνει άμεσα 
αντιληπτό. Καθόσον είναι αποτέλεσμα επεξεργασιών  ετών από τις Οικουμενικές Συνόδους. 

12 Dar al-Islam: Ο κόσμος του Θεού και της υποταγής. Ο οίκος του Ισλάμ. 

13 Dar al-Harb: Ο κόσμος των άπιστων. Ο οίκος του πολέμου. 

14 Dar al-Sulh: Ο οίκος της συνύπαρξης. 

15 Για την έννοια του όρου βλ. ανωτέρω υπό σελ. 12. 
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πολέμου, είναι ο υπόλοιπος κόσμος που βρίσκεται έξω από τον μουσουλμανικό και 

κυβερνάται από τους άπιστους (Μάζης 2012, 12). 

Κατά το Κοράνι, όταν οι δύο κόσμοι συνορεύουν, το Ισλάμ μπορεί να διεξαγάγει 

Τζιχάντ (πόλεμος κατά των απίστων, για περισσότερα βλ. κατωτέρω σελ. 20). Η αρχική 

αμυντική λογική του Τζιχάντ εξελίχθηκε σε επιθετικότητα, ενώ η αρχική θρησκευτική έννοια 

του τζιχάντ σταδιακά χάθηκε, αποτελώντας μέρος της πολιτικής ιδεολογίας κρατών ή 

πολιτικών ομάδων. Αυτή η διαίρεση, στηρίζεται στην κρίση των μουσουλμάνων και έχει 

μέσα της την πρόκληση για πόλεμο, καθώς προϋποθέτει ότι, στον χώρο του Ισλάμ 

επικρατεί για πάντα ειρήνη, την οποία δεν επιτρέπεται κανείς να τη διαταράξει και εάν το 

πράξει, θα βρει απέναντι του όλους τους μουσουλμάνους. Στον χώρο του πολέμου οι 

μουσουλμάνοι έχουν χρέος, να πολεμούν διαρκώς προκειμένου να επεκτείνουν την 

ισλαμική κυριαρχία. Όταν κάποιο από τα εδάφη κατακτηθεί, τότε μεταβάλλεται αμέσως σε 

χώρο του Ισλάμ. Το χρέος αυτό των μουσουλμάνων ονομάζεται τζιχάντ (Jihad, ιερός 

πόλεμος, βλ. κατωτέρω σελ.: 20) και το Κοράνι υπόσχεται σε όλους τους πιστούς οι οποίοι 

θα πολεμήσουν και θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του Τζιχάντ, ότι θα ανταμειφθούν 

πλουσιοπάροχα στη μετά θάνατον ζωή (Νικολακάκης 2003, 16). 

ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ 

Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη θρησκεία του Ισλάμ από τον ισλαμισμό. Το Ισλάμ 

αποτελεί μία θρησκεία όπως είναι όλες οι άλλες γνωστές θρησκείες στον κόσμο. O 

Ισλαμισμός όμως, είναι μια ιδεολογία (άλλοτε και πολιτική) η οποία απαιτεί την πλήρη 

υποταγή του πιστού στον ιερό νόμο του Ισλάμ και δεν αποδέχεται καμία εξωτερική 

επιρροή. Είναι εμποτισμένη με έναν βαθύ ανταγωνισμό απέναντι στους μη 

μουσουλμάνους και διακατέχεται από ένα μίσος για τη Δύση (Μάζης 2012). Ο ισλαμισμός 

ως έννοια, μας παραπέμπει ευθέως στη «θρησκεία του Ισλάμ». Όμως, όταν 

αναφερόμαστε γενικά στον ισλαμισμό, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι ο ισλαμισμός 

αποτελεί συγκεκριμένη τάση του ισλαμικού λόγου και δεν πρέπει να συγχέεται με το Ισλάμ 

αυτό καθ΄ αυτό. Όλοι οι ισλαμιστές είναι μουσουλμάνοι, όμως όλοι οι μουσουλμάνοι δεν 

είναι ισλαμιστές, ενώ οι ισλαμιστικές ομάδες δεν φαίνεται να συμφωνούν μεταξύ τους σε 

πολλά σημεία, διαφωνώντας ακόμη και στο περιεχόμενο του ισλαμικού νόμου 

(Μπερνιδάκη 2002).  
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Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι όλοι οι μουσουλμάνοι δεν είναι 

βίαιοι και δεν επιδιώκουν την εξάπλωση της θρησκείας τους με τη βία. Μια μικρή μόνο 

μειονότητα των μουσουλμάνων ασπάζονται τον εξτρεμισμό16 και τον φονταμενταλισμό17 

και μέσω ενός κατά κάποιο τρόπο είδους «ασύμμετρου πολέμου»18 και ενεργειών ακόμη 

και εντός των Δυτικών  κοινωνιών, προσπαθούν να διεξάγουν το τζιχάντ σύμφωνα με τη 

δική τους ερμηνεία του Κορανίου. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στις ισλαμιστικές 

οργανώσεις (οι πιο σημαντικές των οποίων και παρουσιάζονται παρακάτω σελ.34) οι 

οποίες αθόρυβα και με την αθρόα χρηματοδότηση των πλούσιων μουσουλμανικών χωρών 

εργάζονται για την εδραίωση αυτόνομων μουσουλμανικών κοινοτήτων εντός των χωρών 

που τους φιλοξενούν σε πρώτο στάδιο και μελλοντικά αφού οι συνθήκες το επιτρέψουν, να 

παίξουν αυτές σημαντικό ρόλο στα τεκταινόμενα εντός των χωρών αυτών. 

Συνεχίζοντας, όπως αναφέρθηκε, ο ισλαμισμός, εκτός από τη «θρησκεία του 

Ισλάμ», είναι και πολιτικοθρησκευτική ιδεολογία, που επιδιώκει την ανατροπή των 

κοσμικών καθεστώτων και την εγκαθίδρυση ισλαμικής εξουσίας (ριζοσπαστικό Ισλάμ). 

Εξάλλου η κατάληξη « –ισμός», είναι ένα παραγωγικό επίθημα για το σχηματισμό 

ουσιαστικών, που δηλώνουν σύστημα ιδεών σχετικών με κάτι: χριστιανισμός, μαρξισμός, 

αναρχισμός, ισλαμισμός κτλ. Ο σύγχρονος ισλαμισμός δεν αποτελεί πλέον θεολογία, αλλά 

κυρίως πολιτική ιδεολογία που εμπνέεται από τις παραδοσιακές αξίες του Ισλάμ. 

Ως πατέρας του σύγχρονου Ισλαμισμού θεωρείται ο Αιγύπτιος Hassan al-Bana, o 

οποίος το 1928 ίδρυσε τη Μουσουλμανική Αδελφότητα (ΜΑ), για την οποία θα γίνει λόγος 

εκτενέστερα παρακάτω, κυρίως ως αντίδραση στην δυτική επιρροή στους μουσουλμάνους 

πιστούς, αλλά και στα γενικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τότε. Η Μουσουλμανική 

Αδελφότητα πρεσβεύει τη σημασία της επανίδρυσης του Χαλιφάτου ως του πρώτου αλλά 

και απαραίτητου σταδίου προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως ο Ισλαμικός 

νόμος σε όλη τη ζωή του πιστού. Ο διάδοχος του Hassan al-Banna, Sayyid Qutb που είναι 

                                            
16 Σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, εκδ. κέντρο λεξικολογίας, 

Αθήνα 2008, σελ.633, ως εξτρεμισμός ορίζεται «η στάση που χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση ακραίων 
αντιλήψεων και βίαιων μεθόδων».  

17 Ως φονταμενταλισμός ορίζεται «η τάση για επιστροφή στις ρίζες της θρησκείας, ο θρησκευτικός 
συντηρητισμός και η αντιπαράθεση προς τις φιλελεύθερες ή νεωτεριστικές τάσεις» και γενικότερα δε «η 
ακραία φανατική προσήλωση σε ορισμένες αρχές» (ό.π. σελ 1894).Αποτελεί το θρησκευτικό (κυρίως) 
φανατισμό. Στα ελληνικά αποδίδεται ως «Θεμελιωτισμός» (εκ του λατινικού fundamentum) (ετυμολογικό 
λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, εκδ .κέντρο λεξικολογίας, Αθήνα 2010, σελ.1550). 
Κατά τον Ι. Μάζη αποδίδεται και ως «Ζηλωτισμός» (Μάζης 2012, 48). 

18 Για την έννοια του ασύμμετρου πολέμου βλ. παρακάτω υποσημείωση 32 σελ. 28. 
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γνωστός και ως «Τρότσκι του Ισλαμισμού», συνέχισε στο ίδιο πνεύμα το έργο του ιδρυτού 

της ΜΑ. 

Οι ισλαμιστές είναι χωρισμένοι  κυρίως σε δύο ομάδες, σε αυτούς που επιθυμούν τη 

βία (Ριζοσπαστικό Ισλάμ – Radical Islam) και σε αυτούς που δεν την επιθυμούν (Πολιτικό 

Ισλάμ- Political Islam). Ο βίαιος ισλαμιστής επιδιώκει το τζιχάντ χωρίς να προσπαθεί να 

αποκρύψει τις προθέσεις του από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ οι μη βίαιοι τον 

αποκηρύσσουν σε δημόσιες δηλώσεις τους. Οι μη βίαιοι ισλαμιστές, χρησιμοποιούν 

συνήθως την μέθοδο του προσηλυτισμού, μετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και 

κατηγορούνται από τους βίαιους ότι, έχουν αποδεχτεί τα ήθη της Δύσης (Μπανούτσος 

2011). Ριζοσπαστικοποίηση δε είναι η διαδικασία προσηλυτισμού των απλών 

Μουσουλμάνων πιστών στις ακραίες εκδοχές του Ισλάμ, όπως είναι ο τζιχαντισμός ή ο 

σαλαφισμός και ο Ουαχαμπισμός (βλ. παρακάτω σελ. 20, 26 και 27). 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 

Το Κοράνιον είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο βασίζεται όλο το Ισλάμ και 

θεωρείται ως το αντίγραφο ενός ουράνιου αρχέτυπου, καθώς στους ανθρώπους υπάρχει 

μόνο ένα αντίγραφο αυτού. «Το πρωτότυπο αυτό βρίσκεται πάντοτε μπροστά στον Θεό. 

Έχει την ίδια θέση που έχει στον Χριστιανισμό ο Ιησούς ως προαιώνιος Λόγος του 

Θεού». Σύμφωνα με την ισλαμική πίστη, αποκαλύφθηκε στον Προφήτη από τον Άγγελο 

Γαβριήλ μέσω μίας σειράς οραμάτων, που λάμβαναν χώρα κατά άτακτα χρονικά 

διαστήματα, για περίπου τρία χρόνια (Θεωρίης Είνεκεν 2010). 

Αν και πολλοί (κυρίως μεταξύ των πιστών άλλων θρησκειών) πιστεύουν ότι το 

Κοράνι γράφτηκε από τον Μωάμεθ, η πραγματικότητα διαφέρει. Αρχικά τα πρώτα χρόνια 

μετά το θάνατο του Μωάμεθ οι διάφορες διδασκαλίες γράφτηκαν από διάφορους πιστούς 

ή και γραμματείς ή απομνημονεύονταν από τους πιστούς χωρίς κάποιο οργανωμένο  

πλαίσιο. Περίπου τριάντα χρόνια αργότερα, στην εποχή του 3ου Χαλίφη (για τη διαδοχή του 

Προφήτου και του Χαλίφηδες γίνεται αναφορά παρακάτω σελ. 22), έγινε η πρώτη 

συστηματική συγκέντρωση των διαφόρων κειμένων, που τελικά κωδικοποιήθηκαν σε αυτό 

που σήμερα είναι το Κοράνι. Πρόκειται για ένα «βιβλίο» που αποτελείται από 450 σελίδες 

και  διαιρείται σε 114 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο ονομάζεται «σούρα» και απαρτίζεται από 

3 έως 286 στίχους και κάθε στίχος μπορεί να έχει από 2 έως 10.000 λέξεις. «Στο αραβικό 

πρωτότυπο, οι σούρες είναι γνωστές με τα ονόματα που φέρουν π.χ. αλ-Φατίχα (η 
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Έναρξη), αλ-Μπάκαρα (η Aγελάδα) κλπ», αλλά στη σημερινή εποχή έχει υπερισχύσει 

κυρίως ο αριθμητικός καθορισμός των κεφαλαίων (Θεωρίης Είνεκεν 2010). 

Πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τους μουσουλμάνους, η γλώσσα και το αλφάβητο 

του Κορανίου, δεν είναι προϊόν ανθρώπινης συγγραφής αλλά άνωθεν δοσμένα. Η 

«σαχάντα» (shahadah) αποτελεί το μουσουλμανικό σύμβολο της πίστης: «Δεν υπάρχει 

άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης του». Η διδασκαλία του 

Μωάμεθ θεωρείται ως η απόλυτη ολοκλήρωση. Ο σεΐχης Χαϊρί, που έθεσε ως σκοπό του 

τη διάδοση του Ισλάμ στη Δύση έγραψε: «Δεν θα υπάρξει αλλαγή μετά τον Μωάμεθ, 

επειδή δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των όσων του αποκαλύφθηκαν, γιατί 

έχουν εφαρμογή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντοτε, από όλους και σε κάθε 

περίσταση» (ό.π.). 

Η θέση του Κορανίου στην Ισλαμική κοινωνία είμαι τόσο καίρια, που συνιστά σημείο 

αναφοράς και κοινό τόπο αναγωγής για τους μουσουλμάνους όλου του κόσμου 

ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικής θέσης ή περιουσιακής κατάστασης. Αυτό αποτελεί 

την αρχή και το τέλος. Όλα ανάγονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Υπάρχουν 

βέβαια και έτερα κείμενα στη θρησκεία του Ισλάμ που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Τίποτα 

όμως δεν συγκρίνεται με το Κοράνι. Καθόσον προκειμένου  τα λοιπά κείμενα όπως λχ 

εντολές ή διδασκαλίες (πχ Χάντιθ19 ) να  μπορέσουν ενσωματωθούν στα θρησκευτικά και 

λατρευτικά κείμενα απαιτούνται ειδικές διεργασίες. Το πρόβλημα όμως που ανακύπτει 

είναι ότι μπορεί παρόλες τις διεργασίες αυτές να μην χαίρουν τα κείμενα αυτά κοινής 

αποδοχής από το σύνολο του μουσουλμανικού κόσμου, με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε 

σε σχίσματα, δόγματα, αιρέσεις κτλ. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα όλων οι Σιίτες με 

τους Σουνίτες  (βλ. παρακάτω υπό σελ. 22). Το Κοράνι όμως αντίθετα δεν αντιμετωπίζεται 

έτσι. Αποτελεί το κοινά αποδεκτό σημείο αναφοράς από όλους. Και ως εκ τούτου δρα 

συνεκτικά και συσπειρωτικά η αναφορά σε αυτό. 

«Αυτό το κείμενο καθορίζει τη ζωή τόσο του απλού πιστού όσο και του ισλαμιστή 

από την ώρα που θα γεννηθεί ως την ώρα που θα πεθάνει. Κι από τον τρόπο που θα 

ζήσει ως τον τρόπο που θα πεθάνει. Το Κοράνι, είναι το κατ’ εξοχήν κείμενο διδασκαλίας 

στα σχολεία των ισλαμικών χωρών. Είναι ένα κείμενο, που φιλοδοξεί και αποσκοπεί στο 

                                            
19 Σύμφωνα με την  «The Encyclopedia of Islam», Vol.3, σελ. 23, εκδ.  Brill, 1998, ο όρος «χαντίθ» 

αναφέρεται στην ισλαμική παράδοση που παραδίδει τα λόγια και τις πράξεις του προφήτη Μωάμεθ ή την 
έγκρισή του για ό,τι ειπώθηκε ή τελέστηκε ενώπιόν του. 
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να καθορίσει την φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής όλης της ανθρωπότητας, δηλαδή, 

ολόκληρου του πλανήτη. Βασικά στοιχεία του Κορανίου είναι η αηδία μετά βδελυγμίας, η 

οργή και το μέχρι θανάτου μίσος για τους αλλόθρησκους, τους άπιστους όπως 

αποκαλούνται. Επίσης, ο Φόβος του Αλλάχ αντί της Αγάπης του Θεού. Αλλά και η 

αλαζονεία, καθώς θεωρείται ότι δεν υπάρχει τίποτε ισάξιο ή ανώτερο από το Ισλάμ και γι’ 

αυτό το λόγο θα πρέπει να ισοπεδωθούν τα πάντα μπροστά του. Θρησκείες, φιλοσοφίες, 

πολιτικά συστήματα, διαφορετικοί λαοί που «τολμάνε να μην ασπαστούν το Ισλάμ». Οι 

150 περίπου από τις 450 σελίδες του Κορανίου, περιέχουν εντολές εξόντωσης των 

απίστων και παγκόσμιας κυριαρχίας του Ισλάμ (βλ. σχετικά με αυτό αποσπάσματα του 

Κορανίου που παρατίθενται στο Παράρτημα «Β»). Αυτές οι σελίδες είναι η «Προετοιμασία 

του Φενταγίν». Του πιστού ισλαμιστή που είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για την πίστη 

του» (Ανεστόπουλος 2013). 

ΤΖΙΧΑΝΤ   

Το τζιχάντ (ή η τζιχάντ ή γκεχάντ κατά το Ι. Μάζη) είναι όρος που μεταφράστηκε στη 

Δύση ως «Ιερός Πόλεμος κατά των απίστων20» (Μπαμπινιώτης 2009, 1792). Από 

ετυμολογικής άποψης, η ρίζα του Τζιχάντ έχει την έννοια της προσπάθειας, που πρέπει να 

καταβληθεί από τους πιστούς, ώστε να καταστούν δυνατές οι προϋποθέσεις της 

εξάπλωσης του Ισλάμ21. Πρέπει να σημειωθεί ότι το τζιχάντ διακρίνεται σε εσωτερικό και 

εξωτερικό, συνιστώντας έτσι ένα τρίπτυχο προσπάθειας: κατά κύριο λόγο βελτίωσης 

πρώτα του ιδίου του εαυτού του πιστού έναντι των στα παθών του (εσωτερικό), εν 

συνεχεία ολόκληρης της ισλαμικής κοινότητας (Ούμμα) γενικότερα  (εξωτερικό) και τελικά 

στην περίπτωση του πολέμου, αφορά στον ένοπλο αγώνα για την άμυνα των εδαφών που 

κατέχονται από μουσουλμάνους έναντι οιοσδήποτε πιθανής εισβολής από τους άπιστους 

(εξωτερικό) (Μάζης 2012, 30). 

Όσον αφορά τώρα την εξωτερική τζιχάντ αυτή διακρίνεται περαιτέρω σε δύο 

τύπους: την επιθετική και την αμυντική. Στην ισλαμική νομολογία, το επιθετικό τζιχάντ 

χρησιμοποιείται για την προώθηση της εξάπλωσης του Ισλάμ, του Διαφωτισμού και της 

                                            
20 Ως άπιστοι νοούνται όλοι οι μη μουσουλμάνοι. Τζιχάντ στα αραβικά σημαίνει αγώνας. Συνεπώς 

ορθότερη απόδοση θα ήταν «αγώνας στο όνομα του Θεού» (Napoleoni 2015, 112). 

21 Το καθήκον των μουσουλμάνων είναι να πάρουν τα όπλα για να βοηθήσουν τους καταπιεσμένους. 
Όπως αναγράφεται στο  Ι.Θ . Μάζης «Γεωγραφία του Ισλαμικού Κινήματος», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2012, 
σελ 29, υποσημ. 13. 
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Ευγένειας στον τομέα του πολέμου (dar al-harb). Στις περισσότερες σύγχρονες ερμηνείες, 

το επιθετικό τζιχάντ μπορεί να διεξαχθεί μόνο υπό την ηγεσία του Χαλίφη22 (Μάζης 2012, 

34) και συνδυάζεται με ανακωχές και διάφορες αμοιβαίες συμφωνίες μεταξύ του ισλαμικού 

κράτους και μη μουσουλμανικών κυβερνήσεων, όπως είναι η εγγυημένη ελευθερία 

λατρείας για τις μουσουλμανικές μειονότητες. Σήμερα, πολύ λίγοι ισλαμιστές έχουν  

επικεντρωθεί σε αυτή τη μορφή τζιχάντ. 

Η αμυντική τζιχάντ (τζιχάντ al-dafa'a), ωστόσο είναι μια ευρέως αποδεκτή έννοια, η 

οποία είναι ανάλογη με τους διεθνείς κανόνες της αυτοάμυνας και της ιουδαιοχριστιανικής 

θεωρίας του δίκαιου πόλεμου. Σύμφωνα με τους περισσότερους ισλαμικούς μελετητές, 

όταν μια εξωτερική δύναμη εισβάλλει σε μουσουλμανικό έδαφος, εναπόκειται σε όλους 

τους μουσουλμάνους να κηρύξουν τζιχάντ, για την προστασία της πίστης και των πιστών. 

Η αμοιβαία προστασία θεωρείται, ως μια θρησκευτική υποχρέωση, που προορίζεται να 

διασφαλίσει την επιβίωση της παγκόσμιας μουσουλμανικής κοινότητας (Napoleoni 2015, 

120επ.).  

Το θεολογικό υπόβαθρο για τη σημερινή επέκταση της τζιχάντ προέρχεται από τις 

θεολογικές αναλύσεις του 18ου αιώνα, του Σάχη Γουαλιλουάχ Ντελβί 23 του Δελχί και του 

Σεΐχη Μοχάμεντ Αμπντούλ αλ Ουαχάμπ24 στη Σαουδική Αραβία. Και οι δύο ήταν 

σουνίτες μελετητές και οραματίστηκαν την αναγέννηση ενός χαλιφάτου, με ηγέτη ένα 

άτομο που θα ασπάζεται και ενστερνίζεται τις πρωταρχικές αξίες του Ισλάμ και που θα 

το «καθαρίσει» από «μη αγνές» πρακτικές και «αιρέσεις» (ανάμεσα τους ακόμα και ο 

Σιιτισμός). Έτσι, οι σύγχρονοι οπαδοί τους εφάρμοσαν την πρακτική της κατηγορίας ενός 

άλλου μουσουλμάνου ως άπιστου και άρα, εχθρού του Ισλάμ, καταδικάζοντας κάθε μη 

οπαδό του σουνιτισμού ως αποστάτη ή άπιστο (Akbar 2014). 

Η λέξη Τζιχάντ σήμερα προκαλεί διττά συναισθήματα. Ενθουσιάζει μερίδα 

μουσουλμάνων ενώ προκαλεί ανησυχία στους μη μουσουλμάνους, αλλά ακόμα και σε 

                                            
22 Χαλίφης στα αραβικά σημαίνει διάδοχος. Με τη διάλυση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, διαλύθηκε 

πρώτα το σουλτανάτο (πολιτειακός θεσμός) το 1922 και εν συνεχεία και το χαλιφάτο (θρησκευτικός θεσμός) 
το 1924. Τελευταίος χαλίφης ήταν ο Αμπτούλ Μετζίτ Β΄ από το 1922 μέχρι το 1924 (χρονιά επίσημης 
κατάργησης και του χαλιφάτου) όπου και εκδιώχθηκε από το Μ. Κεμάλ. Συνεπώς χαλίφης δεν υφίσταται 
πλέον οπότε θεωρητικά τέτοια τζιχάντ δεν μπορεί να διεξαχθεί. 

23 Ινδός θρησκευτικός ηγέτης του Ισλάμ (1703-1762), που επιζητούσε την αναγέννηση της 
μουσουλμανικής κοινότητας στην Ασία. Ήταν συγγραφέας 51 σημαντικών ισλαμικών κειμένων. 

24 Ιεροκήρυκας και λόγιος από την κεντρική Αραβία (1703–1792), που ίδρυσε το ισλαμικό κίνημα του 
ουαχαμπισμού.  
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άλλους μουσουλμανικούς κύκλους25. Οι αντιδράσεις στη σημερινή εποχή είναι ποικίλες, 

ενώ η συνήθης μετάφρασή της ως «ιερός πόλεμος», δεν γίνεται αποδεκτή από τους 

μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι αρνούνται την ταύτιση της Τζιχάντ με την έννοια της 

σταυροφορίας του Χριστιανισμού, δηλαδή της απελευθέρωσης σύμφωνα με τους 

Χριστιανούς μιας περιοχής που έχει κατακτηθεί. Η έννοια και η πράξη που δηλώνει ο όρος 

αυτός, είναι κάτι βαθύτερο και παραμένουν βαθιά ριζωμένες στον νου και στην καρδιά των 

μουσουλμάνων (Napoleoni 2015, 112). 

Το ουσιώδες πρόβλημα όμως είναι η άγνοια ακόμα και των ίδιων των 

μουσουλμάνων. Διότι όπως αναφέρθηκε ανωτέρω τζιχάντ (σελ. 21. υποσημ. 21), μόνο ένα 

κράτος μπορεί να κηρύξει. Και όχι αυτό που λαμβάνει χώρα σήμερα, από ένα μη κράτος 

όπως το ISIS. Αυτό που βιώνουμε σήμερα ως τζιχαντισμό δεν είναι τίποτε άλλο παρά 

έλλειψη γνώσης και αντικείμενο εκμετάλλευσης μίας θρησκευτικής έννοιας από 

αδίστακτους εξτρεμιστές ισλαμιστές που με σκοπό τη δύναμη και την εξουσία 

παρερμηνεύουν τα γεγονότα και παρασύρουν αμαθείς ή ακόμα χειρότερα ημιμαθείς 

πιστούς στο φανατισμό. Είναι μία απόδειξη του τι επικρατεί μέσα στους κόλπους του Ισλάμ 

(κάθε άλλο παρά ομοιογένεια, ομόνοια και ενότητα) και όχι στην ουσία η υλοποίηση του 

ισλαμικού δόγματος. Συνιστά δε κίνδυνο όχι μόνο για τους μη μουσουλμάνους, αλλά και 

για το ίδιο το Ισλάμ, καθώς και για τις ίδιες τις μουσουλμανικές κυβερνήσεις, καθόσον το 

ΙΚΙΛ τους επιβάλει δυνητικά την εξουσία ενός χαλίφη και συνεπώς αποτελεί απειλή για την 

ίδια τους την ύπαρξη (Napoleoni 2015, 121). 

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ      

 Σε αντίθεση με άλλες θρησκείες, στο Ισλάμ το σχήμα ήρθε από πολύ νωρίς, 

κιόλας το 632 μ.Χ  ακριβώς δηλαδή μετά το θάνατο του Προφήτη Μωάμεθ με κύριο αίτιο 

τον τρόπο επιλογής του διαδόχου26 του, με αποτέλεσμα  την έναρξη  συγκρούσεων και 

αντιπαραθέσεων. Οι τέσσερις πρώτοι Χαλίφες, οι «Εμπνευσμένοι, οι Δίκαιοι και 

Ενάρετοι» (Ρασιντούν), αναγνωρίζονται από όλες τις αιρέσεις και πτέρυγες του Ισλάμ. 

Αυτοί είναι ο Αμπού Μπακρ (632-634), πεθερός του προφήτη, ο Ομάρ (634-644), ο 

                                            
25  Καθόσον ο ισλαμισμός επιζητά επιστροφή στις ρίζες του Ισλάμ  και δημιουργία  κράτους (ISIS), 

αποτελεί απειλή για τα ήδη υπάρχοντα μουσουλμανικά κράτη και ιδίως των κυβερνήσεων τους. 

26  Στα αραβικά ο διάδοχος λέγεται «Χαλίφης» ( Khalifa ). 



-23- 

 

Οθμάν (644-656), γαμπρός του προφήτη και ο Αλί (656-661) εξάδελφος και γαμπρός του 

(Κωστογλούδης 2012, 20). 

Τον 8ο και 9ο αιώνα μ.Χ. εμφανίστηκαν έντονες διαμάχες γύρω από τη διεκδίκηση 

της εξουσίας, που έφεραν νέα κρίση στις συνειδήσεις των πιστών, του αυθεντικού Ισλάμ. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί μουσουλμάνοι να στραφούν στο Σουφισμό 

(προσπάθεια επικοινωνίας με το θεό μέσω ασκητισμού), προσπαθώντας να 

περισώσουν μ’ αυτόν τον τρόπο το αρχικό πνεύμα του ισλαμισμού, την αγνότητα της 

πίστης και την επιθυμία ένωσης με το Θεό. Το μυστικιστικό αυτό ρεύμα επέδρασε και 

επιδρά μέχρι σήμερα βαθύτατα πάνω στον Ισλαμισμό με τον ασκητισμό, την εσωτερική 

φιλοσοφία και την πνευματική αναγέννηση. Τελική κατάληξη ήταν η διάσπαση του Ισλάμ 

σε Σουνιτισμό και Σιιτισμό. Ακολουθεί η ανάλυση αυτών των δύο μεγάλων 

σχολών/ρευμάτων. 

Σουνιτισμός          

 Το σουνιτικό Ισλάμ, το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 85% των μουσουλμάνων 

παγκοσμίως, παρέχει ένα είδος εξουσίας στην κοινότητα των Μουφτήδων, των 

ιεροδιδασκάλων και των σπουδαστών του Κορανίου. Η λέξη «Σούνι» σημαίνει  «οι 

άνθρωποι της παράδοσης και της κοινότητας των πιστών». Οι σουνίτες είναι οι ορθόδοξοι 

μουσουλμάνοι, οι οποίοι δίνουν έμφαση στη «σούνα» (παράδοση) του προφήτη Μωάμεθ. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σουνιτών είναι η επιμονή στην πιστή τήρηση των 

γραφών του Κορανίου, που θεωρείται θεμέλιο του Ισλάμ, και της ισλαμικής παράδοσης, 

απ' όπου προέρχεται και η ονομασία τους. Οι αποφάσεις παίρνονται με βάση την 

ομοφωνία της κοινότητας. Τα δυο αυτά σημεία προσφέρουν στερεότητα και συνοχή στο 

δόγμα. Επίσης, θεωρούν ότι η διαδοχή του Μωάμεθ δεν χρειάζεται να είναι κληρονομική, 

γεγονός που αποτελεί την κύρια αιτία τριβών και συγκρούσεων με τους σιίτες 

Μουσουλμάνους (Μάζης 2012, 77). 

Χαρακτηριστικά οι σουνίτες αναγνωρίζουν ως νόμιμους διαδόχους του Μωάμεθ 

τους τρεις πρώτους μετά από εκείνον Χαλίφες δηλαδή τον Αμπού Μπάκρ, τον Ομάρ και 

τον Οσμάν. Σήμερα οι Σουνίτες διακρίνονται σε 4 επιμέρους θρησκευτικά ρεύματα ή 

αλλιώς σχολές: τους Χονεφίτες, τους Μαλικίτες, τους Σαφείτες και τους Χανμπαλίτες. Τα 

ονόματα αυτών των κλάδων λήφθηκαν από τα ονόματα που έφεραν οι ισάριθμοι ιμάμηδες 
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που διαδέχθηκαν τους παραπάνω αντίστοιχα Χαλίφες, δηλαδή τον Χανίφα της Κούφας, 

τον Μαλίκ της Μεδίνας, τον Σάφι του Καΐρου και τον Χανμπάλ της Βαγδάτης (ό.π). 

Για τους σουνίτες, το τζιχάντ αποτελεί ένα κοινοτικό καθήκον, που αναλαμβάνεται 

από ένα μόνο τμήμα του πληθυσμού, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσιολογική εξάπλωση και 

η επιβίωση της «Ούμμα». Το ίδιο ισχύει και για την εις βάθος μελέτη των θρησκευτικών και 

νομικών επιστημών ή την άσκηση των τεχνών και των επιτηδευμάτων. Για τους 

χαριζίτες27, οι οποίοι αποβλέπουν σε μια πουριτανική και άμεση δημοκρατία και αρνούνται 

τη θέσπιση της εξουσίας, το καθήκον του τζιχάντ είναι μόνιμο, γενικό και ολοκληρωτικό 

(Μουσμούτης 2009). 

Σιιτισμός (ή Σηιτισμός)         

 Οι σιίτες αποτελούν τη μειονότητα του μουσουλμανικού κόσμου. Πιστεύουν ότι, η 

νομιμότητα της διαδοχής, πρέπει να στηρίζεται στην κληρονομικότητα, να είναι δηλαδή ο 

Χαλίφης εξ αίματος συγγενής του Προφήτη. Στο πλαίσιο της σιιτικής πίστης, ιδιαίτερη θέση 

κατέχει το παράδειγμα της θυσίας στην Καρμπάλα, που αναφέρεται στην θυσία του Αλί, 

των παιδιών του και της συνοδείας του. 

Η λέξη «Σια» προέρχεται από το αραβικό shia (σι'α) που σημαίνει «μερίδιο». Μετά 

το θάνατο του Μωάμεθ οι μουσουλμάνοι διχάστηκαν εξ αιτίας του ζητήματος της διαδοχής 

του. Η βασική αντίρρηση προήλθε από όσους πίστευαν ότι χαλίφης μπορεί να γίνει μόνο 

κάποιος άνθρωπος που κατάγεται από την οικογένεια του προφήτη. Οι υποστηριχτές 

αυτής της άποψης ονομάστηκαν σιίτες.  

Ο Σιιτισμός χωρίζεται περαιτέρω σε διάφορα ρεύματα. Ο Αλεβισμός θεωρείται ένας 

από τους κύριους κλάδους του σιιτισμού. Η ονομασία των αλεβήδων προέρχεται από το 

όνομα του γαμπρού του Μωάμεθ, Αλί Ιμπν Αμπού Ταλίμπ, ο οποίος όπως 

προαναφέρθηκε, είχε παντρευτεί την πιο αγαπημένη από τις τέσσερις κόρες του Μωάμεθ, 

τη Φατιμά. Σήμερα οι Αλεβήδες που αποτελούν τη δεύτερη θρησκευτική μειονότητα στην 

Τουρκία, υποστηρίζουν το λαϊκό κράτος, όπως το εισήγαγε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Έτερος 

                                            
27 Οι Χαριζίτες μουσουλμάνοι ή καάριτζίτες, (από το ρήμα κρτζ: αποχωρώ) αρνήθηκαν να αποδεχτούν 

την καθιέρωση των δυναστειών και ισχυρίστηκαν ότι το αξίωμα του χαλίφη θα έπρεπε να περιέρχεται στον 
πιο ευσεβή μουσουλμάνο, ακόμα και σε έναν Αιθίοπα σκλάβο, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Κοινότητες 
Χαριζιτών υπάρχουν σήμερα στην Αλγερία, το Ομάν και τη Ζανζιβάρη (Μάζης 2012, 78). 
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κύριος κάδος του Σιιτισμού αποτελούν οι αλαουίτες που βρίσκονται στη Συρία κυρίως (ο 

πρόεδρος Μ. Άσσαντ της Συρίας ανήκει σε αυτή) (Μάζης 2012). 

Για τους σιίτες, το τζιχάντ έπειτα από την απόκρυψη 28 του τελευταίου ιμάμη τους το 

874 μ.Χ. δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι ιεροί κανόνες και 

μπορεί μόνο να διεξαχθεί μέσω εντεταλμένων, δίκαιων αγώνων υπέρ της μουσουλμανικής 

κοινότητας. Έτσι η υπέρτατη μορφή αγώνα, σύμφωνα με τη μουσουλμανική ηθική μορφή 

του μουτζαχεντίν29 δεν είναι τόσο εκείνη ενός νικηφόρου πολεμιστή, όσο εκείνη ενός 

πολεμιστή που με λογική και στωικότητα εξακολουθεί να μάχεται για την κοινή σωτηρία και 

τη δόξα των δικαίων του Θεού (Μάζης 2012, 34, 80). 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 

Στο Ισλάμ, επικρατούν δυο κυρίαρχες ιδεολογίες, οι οποίες θα αναπτυχθούν 

παρακάτω. Αυτά τα κυρίαρχα ιδεολογικά ρεύματα είναι του σουφισμού και του 

σαλαφισμού. Ο σουφισμός είναι πιο μετριοπαθής ιδεολογία, ενώ ο σαλαφισμός ασπάζεται 

τον εξτρεμισμό και τη βία, για την επικράτηση του Ισλάμ. Έτερα κινήματα30 που αποτελούν 

στην ουσία συνιστώσες του σαλαφισμού είναι ο Ουαχαμπισμός και μεταγενέστερα ο 

σαλαφιστικός τζιχαντισμός. Ακολουθεί η παρουσίαση των ανωτέρω αυτών ιδεολογικών 

κινημάτων. 

Σουφισμός 

Το σουφιστικό Ισλάμ εκφράζει το μυστικισμό και την προσωπική σχέση με το 

δημιουργό. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μίγμα του Ισλάμ, με επιρροές από τον 

Ινδουισμό, τον Βουδισμό και τον Σαμανισμό από την κεντρική Ασία. Τα μέλη του συχνά 

επιδιώκουν τον διαλογισμό μέσω των συνεχών επαναλήψεων στίχων του Κορανίου, 

προκειμένου να έρθουν σε επαφή με το Θεό. Ο σουφισμός επιτρέπει την άνθηση της 

                                            
28  Ο «κρυμμένος» αυτός ιμάμης, ταυτίζεται γενικώς με τον Μάχντη (Mahdî), που είναι ένα εσχατολογικό 

πρόσωπο, το οποίο τελεί υπό την ιδιαίτερη θεία καθοδήγηση. Κατά την γενική άποψη των μουσουλμάνων 
είναι ο πρώτος ανανεωτής της πίστης και ελευθερωτής. Θα έρθει κατά τα έσχατα για να αποκαταστήσει την 
αδικία και να δημιουργήσει ένα σύντομο εσχατολογικό βασίλειο, που θα αποτελέσει την χρυσή εποχή του 
Ισλάμ (Μάζης 2012, 80). 

29 Μουτζαχεντίν, είναι όρος που αναφέρεται στον πολεμιστή της Τζιχάντ. Αναφέρεται στο είδος των 
ένοπλων ισλαμιστών ανταρτών που διεξήγαγαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν ενάντια των 
Σοβιετικών (Μπαμπινιώτης 2009, 1130). Το φαινόμενο της ισλαμικής αντίστασης με ασύμμετρο πόλεμο, έχει 
γίνει πιο διαδεδομένο στον απόηχο των πολέμων στο Ιράκ και του Αφγανιστάν. 

30Όλα αυτά τα κινήματα κατά τον καθ. Ι. Μάζη ονομάζονται αλλιώς και Ισλαμικές αδελφότητες και 
αποτελούν μεταγενέστερους του σουνιτισμού και του Σιιτισμού σχηματισμούς.  
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τέχνης και της μουσικής, ενώ χαρακτηριστικότερος εκπρόσωπος, είναι το σουφικό τάγμα 

των Περιστρεφόμενων Δερβίσηδων, που στροβιλίζονται συνεχώς προκειμένου μέσω της 

έκστασης να επικοινωνήσουν με το Θεό. 

Οι σουφιστές επισκέπτονται συχνά μνημεία όπου είναι θαμμένοι ευσεβείς 

μουσουλμάνοι και επιζητούν την ευλογία τους. Ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε αρκετά 

εκατομμύρια και θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό φιλειρηνιστές. Πιστεύουν ότι το τζιχάντ είναι 

μια εσωτερική καθημερινή πάλη του πιστού ενάντια στα πάθη του και όχι κάτι το 

εξωτερικό. Τέλος, οι σουφιστές βρίσκονται στον αντίποδα της μισαλλοδοξίας που 

πρεσβεύει το ριζοσπαστικό Ισλάμ και με αυτούς ενδεχόμενα θα πρέπει να συνεργαστεί η 

ΕΕ (Μακρής 2000, 501-504). Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι, όλοι οι μουσουλμάνοι δεν 

είναι αιμοσταγείς και δεν επιδιώκουν την εξάπλωση του Ισλάμ μέσω της βίας και του 

προσηλυτισμού. 

Σαλαφισμός 

 Ο σαλαφισμός θεωρείται, ως το πιο γρήγορα ανερχόμενο ισλαμιστικό κίνημα στην 

Ευρώπη. Είναι σουνιτικό κίνημα του οποίου τα μέλη διακρίνονται εύκολα από τους 

μακριούς άσπρους μανδύες που φορούν, τα μακριά γένια στο πρόσωπό τους και το 

τουρμπάνι που φορούν στο κεφάλι τους. Αν και πιστεύουν σε ένα παγκόσμιο ισλαμικό 

χαλιφάτο, στο οποίο θα ισχύει ο ισλαμικός νόμος, δεν είναι τόσο ενεργά πολιτικοποιημένη 

ιδεολογία, καθώς θεωρούν ότι η πολιτική αντίκειται στα ήθη του Ισλάμ. 

Ο σαλαφισμός δεν είναι μια αληθινή συνιστώσα του Ισλάμ, αλλά περισσότερο ένα 

ρεύμα, το οποίο αυξάνεται βαθμιαία και μπορεί να παρεισφρήσει, έχοντας εφαρμογή, σε 

κάθε μουσουλμανική κοινότητα και ομάδα. Ο Προφήτης Μωάμεθ είναι το πρότυπο για 

τους σαλαφιστές31, οι οποίοι προσπαθούν να τον  μιμηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο 

στη συμπεριφορά, την ένδυση αλλά και το ζήλο που επιδείκνυε αυτός και οι σύντροφοί του 

στον πόλεμο. 

O Σαλαφισμός έχει τις ρίζες του στην εποχή της πτώσης του Οθωμανικού 

«Χαλιφάτου» μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, κυρίως ως αντίδραση του 

Μουσουλμανικού κόσμου και ιδιαίτερα των Σουνιτών σε αυτή την απώλεια. Επιθυμούν την 

                                            
31  Εξ ου και ο όρος σαλαφισμός που προέρχεται από την λέξη salaf και σημαίνει προκάτοχος, 

ανάγοντας ευθέως στον Προφήτη Μωάμεθ. 
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επιστροφή του Ισλάμ στην εποχή του Προφήτου και την εφαρμογή του Ισλαμικού νόμου 

στην πιο αυστηρή του έκδοση. Καθόσον, οι σαλαφιστές επιμένουν ότι το σύγχρονο Ισλάμ 

έχει διαβρωθεί και εκφυλιστεί παρεκκλίνοντας από τις αληθινές διδαχές του Κορανίου. 

Ερμηνεύοντας το Κοράνι θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στη θέση της γυναίκας στην 

κοινωνία και στον τρόπο ένδυσης της, ενώ απαγορεύουν κάθε μορφή τέχνης 

χρησιμοποιώντας για την εφαρμογή αυτών των περιορισμών τη βία και μεσαιωνικού 

τύπου τιμωρίες. Ο σαλαφισμός δημιουργεί άκαρδες και σκληρές οντότητες, οι οποίες 

αποδέχονται την αδίστακτη διαγωγή και καθοδήγηση. Καταπιέζει τη συνείδηση του κάθε 

μουσουλμάνου, αλλά ταυτόχρονα τον κάνει να νοιώθει ευσεβής απέναντι στον Θεό. 

Οι πιο έκδηλες εφαρμογές του σαλαφισμού σήμερα είναι μέσω του ουαχαμπισμού, 

ο οποίος εφαρμόζεται με αυστηρότητα στη Σαουδική Αραβία και του τζιχαντισμού, οι 

οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. Ο σαλαφισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη βία, η 

οποία για μερικές ομάδες τζιχαντιστών θεωρείται επιβεβλημένη και δικαιολογημένη, καθώς 

θεωρούν ότι όποιος δεν ανήκει στην ιδεολογία τους, είναι άπιστος ακόμα και εάν είναι 

μουσουλμάνος (Roshandel 2006). 

Υπό την κυριαρχία των σαλαφιστών, δεν υπάρχει δυνατότητα συνύπαρξης άλλης 

θρησκευτικής ομάδας. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί, τόσο από την έλλειψη θρησκευτικών 

μειονοτήτων στην αραβική χερσόνησο, όσο και από τις σφαγές των θρησκευτικών 

μειονοτήτων, που διεξάγει το ΙΚΙΛ/ISIS στο Ιράκ και τη Συρία και η Μπόκο  Χαράμ32 στη 

Νιγηρία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αλλαγή πίστης με την παραδοχή από το μη 

μουσουλμάνο την ομολογία της πίστεως του Ισλάμ. Ότι δηλαδή: «Δεν υπάρχει άλλος θεός 

και ο Μοχάμεντ είναι ο Προφήτης του Αλλάχ». 

Ουαχαμπισμός 

 Ο Ουαχαμπισμός είναι ένα σουνιτικό κίνημα, το οποίο επιθυμεί την επιστροφή στο 

αυθεντικό Ισλάμ, θεμελιωμένο στο Κοράνι και τη Σαρία. Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτή 

η σχέση του με το σαλαφισμό μπορεί να λεχθεί (κατά αντιστοιχία με τον «κανόνα» ότι όλοι 

οι ισλαμιστές είναι μουσουλμάνοι, αλλά όλοι οι μουσουλμάνοι δεν είναι ισλαμιστές) ότι ως 

«κανόνας» για τον Ουαχαμπισμό ισχύει ότι όλοι οι ουαχαμπιστές είναι σαλαφιστές, αλλά 

                                            
32 Η Μπόκο Χαράμ, είναι μια εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση στη Νιγηρία, υπεύθυνη για χιλιάδες 

σφαγές πολιτών και την απαγωγή περισσοτέρων από 500 γυναικών και κοριτσιών στη διάρκεια της 
πενταετούς δράσης της στη χώρα αυτή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Ισλάμ
http://el.wikipedia.org/wiki/Κοράνι
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όλοι οι σαλαφιστές δεν είναι ουαχαμπιστές. Ο ιδρυτής του, ήταν ο σουνίτης 

μεταρρυθμιστής Σεΐχης Μοχάμεντ Αμπντούλ αλ Ουαχάμπ (1700-1792), ο οποίος πίστευε 

στην ανωτερότητα του ιδίου, έναντι των υπολοίπων μουσουλμάνων ενώ θεωρούσε 

αιρετικούς τους σιίτες και τους σουφιστές. Έτσι, οι ουαχαμπιστές επιδιώκουν να 

αποκαταστήσουν την αγνότητα του Ισλάμ, αποκηρύσσοντας όλες τις μεταρρυθμίσεις που 

έλαβαν χώρα το 950 μ.Χ. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε από την διαφορετικότητα 

των τζαμιών των ουαχαμπιστών, τα οποία δεν έχουν μιναρέδες και το μη σεβασμό στους 

μουσουλμάνους Αγίους, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους σουνίτες, καθώς πιστεύουν ότι 

δεν είναι δυνατόν να λατρεύεις ανθρώπους μαζί με τον Αλλάχ (Moussalli 2009, 3επ.). 

 Η Σαουδική Αραβία, ως χώρα ιδρύθηκε με τις αρχές του ουαχαμπισμού και 

προκειμένου να είναι το σουνιτικό Ισλάμ κυρίαρχη ιδεολογία και όχι το σιιτικό, εδώ και 

δεκαετίες οι Σαουδάραβες χρηματοδότησαν και χρηματοδοτούν ακόμα γενναία και 

πλουσιοπάροχα την προπαγάνδα τους στο εξωτερικό. Οι ακριβείς αριθμοί δεν είναι 

γνωστοί αλλά ξοδεύτηκαν περισσότερα από 100 δις δολάρια στην εξαγωγή του φανατικού 

ουαχαμπισμού, σε διάφορα μουσουλμανικά έθνη από τα πιο φτωχά του κόσμου 

(Roshandel 2006, 14) και (Μάζης 2012). 

Πολλοί δυτικοί διανοούμενοι θεωρούν τους ουαχαμπιστές σχεδόν αποκλειστικά 

υπευθύνους για τον ισλαμικό φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία, καθώς αυτοί 

παρέχουν υποστήριξη σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, με χρήματα που προέρχονται από 

την πώληση πετρελαίου. Τα χρήματα που διοχετεύει η Σαουδική Αραβία πηγαίνουν για την 

ανέγερση τζαμιών και ιερατικών σχολείων που κηρύσσουν τον ριζοσπαστικό 

Ουαχαμπισμό. Χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης των ιμάμηδων, 

την ευαισθητοποίηση και διάδοση  της ιδεολογίας μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

(ΜΜΕ), για τη διάδοση των εγχειριδίων του ουαχαμπισμού, για δωρεές σε πανεπιστήμια 

και πολιτιστικά κέντρα. Οι αυτόχθονες πιο μετριοπαθείς μουσουλμανικές εκδοχές, 

επικαλύπτονται από τον πακτωλό των χρημάτων που διοχετεύεται αφειδώς για την 

εδραίωση του ουαχαμπισμού (Roshandel 2006, 14επ.). 

Σαλαφιστικός Τζιχαντισμός  

Ο σύγχρονος σαλαφιστικός τζιχαντισμός αποτελεί τη συγχώνευση κατά μία έννοια 

της ακραίας έκφρασης του Πολιτικού Ισλάμ, όπως αυτό εκφράστηκε από τον Σαγίντ 
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Κουτμπ33 και του απολίτικου ριζοσπαστικού Ισλάμ, που εκφράζεται από τους σαλαφιστές 

και τους ουαχαμπιστές. Ο όρος τζιχαντισμός επινοήθηκε το 2000 προκειμένου να ορίσει το 

ισλαμιστικό ένοπλο αντάρτικο αγώνα και την τρομοκρατία. Ο σύγχρονος τζιχαντισμός έχει 

τις ρίζες του στις ιδεολογικές αναζητήσεις περί ισλαμικής αναγέννησης, που έλαβαν χώρα 

στο τέλος του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Η αύξηση της επιρροής του 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής εισβολής στο Αφγανιστάν το 1979. 

Είναι μία εξιδεικευμένη ιδεολογία η οποία προσπαθεί να επανερμηνεύσει το τζιχάντ, 

όπως ο ισλαμισμός προσπαθεί να αναλύσει πολιτικά το Ισλάμ. Ο τζιχαντισμός δεν είναι 

απλά η εκδήλωση μίας τρομοκρατικής ενέργειας, η οποία διεξάγεται από κάποιους 

τυχοδιώκτες που προσπαθούν να δημιουργήσουν χάος, αλλά η διεξαγωγή ενός είδους 

ασύμμετρου πολέμου34, καθόσον η δράση τους όντας μη ορθολογική35 αποτελεί 

ασύμμετρη απειλή.  

Νομιμοποιεί τη διεξαγωγή αυτού του είδους του πολέμου, σε συνδυασμό με ένα 

πόλεμο ιδεών, καθώς παρουσιάζουν αυτόν ως ένα δίκαιο πόλεμο των καταπιεσμένων 

εναντίον των καταπιεστών. Οι τζιχαντιστές θεωρούν τον εαυτό τους πολεμιστή και όχι 

εγκληματία που διεξάγει ένα παγκόσμιο τζιχάντ, του οποίου η βία είναι μόνο μία 

παράμετρος. Άλλη κεφαλαιώδους σημασίας παράμετρος είναι η συνεχής προσπάθεια 

ριζοσπαστικοποίησης των νέων μουσουλμάνων σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου 

αυτοί αργότερα να στρατολογηθούν ως πιστοί και υπάκουοι στρατιώτες. 

Ο απώτερος στόχος των τζιχαντιστών, είναι η εγκαθίδρυση της θείας διακυβέρνησης 

ως πολιτικής οντότητας, πρώτα στις χώρες του μουσουλμανικού κόσμου και έπειτα σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η νέα τάξη πραγμάτων θα αντικαταστήσει το μοντέλο 

διακυβέρνησης των δυτικών κοινωνιών. Οι τζιχαντιστές καλλιεργούν συστηματικά, με τις 

                                            
33 Ο Σαγίντ Κούτμπ (9 Οκτωβρίου 1906 - 29 Αυγούστου 1966) ήταν Αιγύπτιος συγγραφέας και ποιητής, 

Ισλαμιστής θεωρητικός και ηγετικό στέλεχος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. 

      34 Ο ασύμμετρος πόλεμος είναι αυτός που διεξάγεται από κρατικές αλλά κυρίως από μη κρατικές ή 
θεσμικές οντότητες, οι οποίες δεν ενίοτε είτε δεν αναγνωρίζουν καμία συνθήκη, νόμο, όρια ή στόχους είτε δεν 
ακολουθούν συμβατικές μεθόδους πολέμου, συνδυάζοντας πολλές μορφές πόλεμου ταυτόχρονα, με θύματα 

πολεμιστές αλλά και αμάχους. 

35 Οι ενέργειές τους είναι μη ορθολογικές, διότι οι δράστες δεν διστάζουν να θυσιάσουν τη ζωή τους, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί. Ένας τέτοιος δρων δεν είναι ορθολογικός. Κατά τον επ. 
Καθηγητή του ΠΑΜΑΚ, κο Λίτσα, ο ορθολογισμός έχει να κάνει με τη μεγιστοποίηση του οφέλους με όσο το 
δυνατόν μικρότερο κόστος (Λίτσας 2010, 19,26) 

http://el.wikipedia.org/wiki/9_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1906
http://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1966
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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δηλώσεις τους, την ισλαμική νοσταλγία και την επιστροφή στα χρόνια της ισλαμικής δόξας 

(BassamΤibi, 141). 

 Στην Ευρώπη σήμερα θεωρείται ότι υπάρχει ένας αριθμός τζιχαντιστών σε 

ένας είδος «ύπνωσης» θα λέγαμε, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις μουσουλμανικές κοινότητες 

ως προκάλυμμα για την αποφυγή σύλληψης τους, ενώ πραγματοποιούνται έντονες 

προσπάθειες προσηλυτισμού ιδίως λευκών Ευρωπαίων στον σκοπό τους, προκειμένου να 

περνούν απαρατήρητοι και έτσι να είναι πιο εύκολη η κίνηση τους και η εκτέλεση 

τρομοκρατικών ενεργειών (Roshandel 2006, 128). 

ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΚΙΛ/ISIS ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΤΟΥ ΤΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΖΙΧΑΝΤ  

 Το ρόλο του ηγέτη στο παγκόσμιο τζιχάντ εναντίον των άπιστων, ανέλαβε ο 

αυτοαποκαλούμενος χαλίφης του Ισλαμικού Κράτους στα εδάφη της Συρίας και του Ιράκ, 

Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκάντι. Με διαγγέλματα του καλεί και υπενθυμίζει σε όλους τους 

μουσουλμάνους, να μεταναστεύσουν στο Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου να πολεμήσουν 

για την επανίδρυση του Χαλιφάτου. 

 H εξτρεμιστική οργάνωση του ΙΚΙΛ ήταν αρχικά ένα παρακλάδι της οργάνωσης Αλ 

Κάϊντα στο κράτος του Ιράκ, υπό την καθοδήγηση του Μουσάντ Αλ Ζαρκάουι και 

ονομαζόταν Αλ Κάϊντα του Ιράκ. Η οργάνωση αυτή ηττήθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις 

το 2006 αλλά δεν καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Το 2010, με την ανάληψη της ηγεσίας της 

οργάνωσης από τον Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκάντι, η οργάνωση ανέλαβε ξανά δράση, ενώ 

το 2013 μετονομάστηκε στο σημερινό της όνομα (ISIS), και το 2014 διαχώρισε τη θέση της 

από την Αλ Κάϊντα, λόγω της ανυπακοής των διαταγών από την κεντρική διοίκηση της Αλ 

Κάϊντα, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν την αποφυγή απωλειών μεγάλου αριθμού 

άμαχων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αποκαλείται ως το Ισλαμικό Κράτος και 

ανταγωνίζεται με την Αλ Κάϊντα για την πρωτοκαθεδρία επί των υπολοίπων ισλαμιστικών 

εξτρεμιστικών οργανώσεων παγκοσμίως (Napoleoni 2015, 11επ). 

Παρά το γεγονός ότι η Αλ Κάϊντα ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον 

απομακρυσμένο εχθρό, η προτεραιότητα του ΙΚΙΛ είναι να νικήσει τον εγγύς εχθρό, τους 

σιίτες και να εξαλείψει όλους τους μη μουσουλμάνους από την περιοχή. Αλλά υπάρχουν 

επίσης σημαντικές διαφορές μεταξύ της σημερινής τζιχάντ και της προηγούμενης στο 
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Αφγανιστάν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ενώ ο αγώνας των Αφγανών μουτζαχεντίν 

ήταν ευρέως αποδεκτός, η οργάνωση του ΙΚΙΛ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά διχαστική στη 

νοτιοανατολική Ασία, ακόμη και μεταξύ των εξτρεμιστικών ομάδων, μερικές εκ των οποίων 

έχουν καυστικά απορρίψει και καταδικάσει την οργάνωση (ο.π.). 

Το πετρέλαιο αποτελεί την κύρια πηγή άντλησης χρημάτων του ISIS/ΙΚΙΛ. Η 

τρομοκρατική αυτή ομάδα είναι πλέον μία από τις  πλουσιότερες του κόσμου, καθόσον έχει 

καταφέρει να θέσει υπό τον έλεγχό της μερικά από τα πιο κερδοφόρα κοιτάσματα 

πετρελαίου του κόσμου, αυτά του Ιράκ και της Συρίας.  Λόγω όμως έλλειψης τεχνολογίας 

αλλά και εξειδικευμένου προσωπικού τα κοιτάσματα αυτά λειτουργούν σε χαμηλότερο 

βαθμό απόδοσης από αυτό των δυνατοτήτων τους. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι το ISIS 

παράγει περίπου 44.000 βαρέλια την ημέρα στη Συρία και 4.000 βαρέλια πετρελαίου την 

ημέρα στο Ιράκ. Το ΙΚΙΛ πωλεί το αργό αυτό πετρέλαιο με έκπτωση, είτε απευθείας σε 

οδηγούς φορτηγών είτε σε μεσάζοντες. Το ακατέργαστο μέρος διοχετεύεται στα 

διυλιστήρια, επίσης σε τιμές κατώτερες των τιμών της αγοράς.  Το πετρέλαιο πωλείται 

τελικά μέσω κυκλωμάτων λαθρεμπορίου με σημαντική έκπτωση. Μολαταύτα τα έσοδα που 

αποκομίζει το ΙΚΙΛ εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικά, αγγίζοντας πάνω από το ένα 

εκατομμύριο δολάρια την μέρα περίπου (Selley 2014). 

Το πετρέλαιο όμως δεν συνιστά την αποκλειστική πηγή εσόδων του ΙΚΙΛ. Για 

παράδειγμα, τα αρχικά κεφάλαια της οργάνωσης που απαιτούνταν για τη στρατολόγηση 

προσωπικού και απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού, (προκειμένου να θέσει υπό τον 

έλεγχό του τις υπό σουνιτική κυριαρχία περιοχές του Ιράκ), κάποια από αυτά προήλθαν 

από δωρητές στις χωρών του Κόλπου, οι οποίοι είχαν χρηματοδοτήσει τις «προγονικές 

οργανώσεις» του ΙΚΙΛ. Τελευταία μάλιστα, η χρηματοδότηση του ΙΚΙΛ προέρχεται και από 

τις συνηθισμένες τρομοκρατικές δραστηριότητες που δεν είναι άλλες από το λαθρεμπόριο, 

τις απαγωγές και τους εκβιασμούς, τις ληστείες κτλ (ό.π.). 

Το καρκίνωμα του ΙΚΙΛ έχει αρχίσει να μεταστάται και στην Αφρική, σε μια 

γεωγραφική περιοχή που είναι εξόχως ευαίσθητη και εκρηκτική. Έτσι, εκτός από την  

παρουσία του σε μεγάλη περιοχή της Νιγηρίας μέσω της Μπόκο Χαράμ, πλέον έχει 

αποκτήσει όχι μόνο τον έλεγχο παραθαλάσσιων πόλεων της Λιβύης αλλά και ορισμένων 

περιοχών στη Χερσόνησο του Σινά. Το κενό που άφησε η ξένη επέμβαση στη Λιβύη από 

την ανατροπή του Μουαμάρ Καντάφι πριν σχεδόν τέσσερα χρόνια, οδήγησε στο χάος τη 
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χώρα και έχει δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν κάθε είδους ισλαμικές ομάδες, με την 

Αλ Κάϊντα να ελέγχει ολόκληρες περιοχές, και τώρα πλέον και το ΙΚΙΛ να έχει θέσει υπό 

τον έλεγχό του την πόλη Ντέρνα στην Ανατολική Λιβύη και να έχει δημιουργήσει 

προπύργια στη Σύρτη και σε άλλες περιοχές. Με απόσταση 200 ναυτικά μίλια36 από την 

Ιταλία και μόλις 180 από την Κρήτη, η βυθισμένη στο χάος Λιβύη, εξελίσσεται πλέον σε μια 

σοβαρότατη απειλή ασφαλείας, καθώς οι τζιχαντιστές δεν κρύβουν ότι θα επιχειρήσουν να 

περάσουν στην Ευρώπη μέσα και από τα μεγάλα κύματα παρανόμων μεταναστών που 

φθάνουν κυρίως στη Λαμπεντούζα37, αλλά και όχι μόνο (Μελέτης 2015). 

Ο αριθμός των μαχητών, που εγκατέλειψαν τις χώρες τους για να πολεμήσουν στις 

τάξεις της Αλ Κάϊντα και του ΙΚΙΛ στη Συρία και το Ιράκ, καθώς και σε άλλες χώρες (ακόμα 

και από χώρες της ΕΕ) έχει ανέλθει στους 25.000 περίπου από 100 έθνη, σύμφωνα με 

μελέτη του ΟΗΕ. Σύμφωνα με την μελέτη του Οργανισμού η ροή των ανθρώπων που 

στρατολογούνται, έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια και είναι το υψηλότερο ποσοστό το 

οποίο έχει καταγραφεί στην Ιστορία. Μια ενδεχόμενη στρατιωτική ήττα του ISIS, θα έχει 

πιθανόν ως συνέπεια τη διασπορά αυτών των φανατικών μαχητών παγκοσμίως, 

δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα διεθνούς ασφάλειας, καθώς λόγω της 

παγκοσμιοποίησης και τη συνεπακολουθούμενη ευκολία και ταχύτητα που διέπει πλέον τις 

μετακινήσεις μπορούν να βρεθούν παντού και ως εκ τούτου, κάθε πολίτης μπορεί δυνητικά 

όπου κι αν βρίσκεται να πέσει θύμα τρομοκρατικών επιθέσεων εντός της χώρας του ή και 

αλλού (Lederer 2015). 

Τέλος, η ισλαμική τρομοκρατία σήμερα όχι μόνο έχει απορρίψει την αρχή της 

ανοχής, αλλά αντίθετα έχει «ανακαλύψει» εχθρούς ακόμα και μέσα στους κόλπους του 

ίδιου του Ισλάμ. «Οι τζιχαντιστές, κατηγοριοποιούν τους εχθρούς τους σε τρεις ομάδες: 

 στον απομακρυσμένο εχθρό (κυρίως τη Δύση),  

 στον εγγύς εχθρό (τους αντιπάλους εγχωρίως ή στην περιοχή) και  

 στις χώρες που έχουν καταλάβει «ισλαμικό έδαφος» (το Ισραήλ, την Ινδία και 

τώρα την Κίνα, χάρη στην μουσουλμανικής πλειοψηφίας επαρχία της, τη 

Xinjiang)». 

                                            
36 Ένα ναυτικό μίλι ισούται με 1852 περίπου μέτρα ξηράς. 

37 Η Λαμπεντούζα ή κατά τους Έλληνες ναυτικούς «Λαμπηδούσα», είναι ιταλικό νησί που βρίσκεται 
μεταξύ της Σικελίας και των ακτών της Τυνησίας. 
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 Έτσι,  με βάση τα ανωτέρω η κύρια προτεραιότητα του ISIS είναι η νίκη έναντι του εγγύς 

εχθρού, που δεν είναι άλλος από τους Σιίτες, αλλά και η εξάλειψη όλων  των μη-

Μουσουλμάνων στην περιοχή. Αντιθέτως η κύρια ενασχόληση της Αλ-Κάϊντα είναι ο 

απομακρυσμένος εχθρός (Akbar 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΕΕ 

Σήμερα περίπου το 31% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι χριστιανοί και το 23%  

μουσουλμάνοι38, ενώ στην ΕΕ τα ποσοστά τους αυξάνονται σταθερά, σε αντίθεση με τους 

χριστιανούς. Οι μουσουλμάνοι που είχαν μεταναστεύσει σε χριστιανικές χώρες της 

Ευρώπης, μαζί με τις οικογένειές τους αρχικά ήταν ασφαλείς και απομονωμένοι από την 

ισλαμιστική ιδεολογία μίσους, έως την άφιξη (συντονισμένα ή μη) των εξτρεμιστικών 

στοιχείων από τα κράτη της Μέσης Ανατολής στην Ευρώπη και την άσκηση επιρροής σε 

αυτούς τους πληθυσμούς  μέσω της θρησκείας. Τα μικρά προς το παρόν αυτά τμήματα 

της μουσουλμανικής κοινότητας σε κάθε κράτος, έχουν αρχίσει να ζητούν πλέον και με 

επιμονή την επιβολή του ισλαμικού νόμου στις περιοχές όπου διαμένουν και να 

εμποδίζουν, ακόμα και να «απαγορεύουν» την ενσωμάτωση των νέων μουσουλμάνων 

στις τοπικές κοινωνίες. 

Σήμερα η Δύση, απειλείται όχι μόνο από τους ισλαμιστές, κάτι που είναι 

ευκολονόητο, αλλά και από την λεγόμενη Ισλαμοφοβία39. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί 

μοιραίο, όχι μόνο για τους τρόπους και τις μεθόδους αντιμετώπισης των ισλαμιστών 

τρομοκρατών, αλλά και για τη μορφή της Δημοκρατίας στη Δύση. Οι ισλαμιστές 

εκμεταλλεύονται την ανοχή αυτή που επιδεικνύουν οι χώρες της Δύσης στο όνομα των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών και έτσι θα προσπαθήσουν να  

αξιοποιήσουν την κατάσταση αυτή, ενισχύοντας την επιρροή τους στο μουσουλμανικό 

στοιχείο της Ευρώπης περιορίζοντας εχθρούς και αντιπάλους. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 

προσπαθούν να «θωρακίσουν» την Ευρώπη από την άνοδο του ισλαμισμού, αλλά 

ταυτόχρονα άλλες πολιτικές ομάδες όπως η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, βλέπει μικροπολιτικά 

συμφέροντα. Έτσι εντοπίζει δυνατότητα άσκησης επιρροής σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο 

                                            
38 Βάση στατιστικών στοιχείων του 2010 από το pew research center των ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί 

τράπεζα δεδομένων (fact tank), υπό http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ 
ανακτήθηκε 4-9-2015 . 

39 Σύμφωνα με την Ισλαμιστική οργάνωση CAIR ( Council on American-Islamic Relations) των ΗΠΑ, 
γνωστή για τους δεσμούς της με την Μουσουλμανική Αδελφότητα και την Χαμάς, η Ισλαμοφοβία 
«αναφέρεται σε έναν αβάσιμο φόβο  και εχθρότητα απέναντι στο Ισλάμ. Ο αβάσιμος αυτός φόβος οδηγεί σε 
διακρίσεις κατά των Μουσουλμάνων, την απομόνωσή τους από τις κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες 
και εν τέλει μπορεί να οδηγήσει σε εγκλήματα μίσους εις βάρος των Μουσουλμάνων.» Το CAIR βέβαια 
παραλείπει να αναφερθεί στη δράση Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Al Qaeda, η 
Χετζμπολάχ και η Χαμάς που πραγματοποίησαν και πραγματοποιούν ειδεχθή εγκλήματα στο όνομα του 
Ισλάμ, τα οποία δικαιολογημένα και όχι αβάσιμα οδηγούν αναπόφευκτα στη δημιουργία αισθημάτων φόβου 
απέναντι στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (Μπανούτσος 2011).  

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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από αυτό που ήδη έχει, το οποίο φοβισμένο θα λάβει με σοβαρότητα τα διαγγέλματά τους 

και θα τους υποστηρίξει θεωρώντας πως έτσι αντιδρά στην άνοδο του ισλαμισμού 

(Τριποταμιανός 2015).   

Οι κύριες εστίες ανησυχίας για την ΕΕ, έχουν να κάνουν με τα μεταναστευτικά 

κύματα από τη Β. Αφρική, τη Συρία και το Ιράκ, καθώς φαίνεται ότι το πρόβλημα θα 

διογκώνεται με το πέρας του χρόνου, όσο τουλάχιστον το ISIS/ΙΚΙΛ θα μεγαλώνει και κατά 

συνέπεια, μεταξύ άλλων και οι εξτρεμιστές μουσουλμάνοι. Το δεύτερο σημαντικό θέμα, 

έχει να κάνει με την παρουσία νόμιμων μουσουλμάνων μεταναστών, οι οποίοι ασπάζονται 

τον τζιχαντισμό σε χώρες της ΕΕ. Στη Γερμανία λχ ανακοινώθηκε επίσημα ότι χίλιοι 

μουσουλμάνοι, είναι ενεργά μέλη της Χεζμπολά40, ενώ πάνω από 4.000 είναι 

υποστηρικτές του σαλαφικού41 σουνιτικού  Ισλάμ (Εθνικά Θέματα 2014). 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα, είναι αυτό που έχει να κάνει με την παρουσία νόμιμων 

μουσουλμανικών οργανώσεων στις χώρες της ΕΕ και που δρουν ως κέντρα 

προσηλυτισμού στον ισλαμικό ριζοσπαστισμό και συνιστούν απειλή εκ των ενόντων για 

την ασφάλεια της Ένωσης. Ακολούθως αναπτύσσεται εν συντομία το καίριο αυτό ζήτημα. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

Εδώ και δυο δεκαετίες, ο αριθμός των μουσουλμάνων που κατοικούν στη Δυτική 

Ευρώπη αυξάνεται σταθερά, από 10 εκατομμύρια το 1990 σε περίπου 17 εκατομμύρια 

(Pew Research Center 2009). Αυτή η αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού, προκαλεί 

μεγάλο προβληματισμό, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτών διατηρούν δεσμούς με 

εξτρεμιστικές οργανώσεις εκτός της Ευρώπης. Αυτό το μέρος του πληθυσμού, θεωρείται 

υπεύθυνο για την παρεμπόδιση ενσωμάτωσης στις Δυτικές κοινωνίες και των υπολοίπων 

μουσουλμάνων (των μη ανηκόντων σε εξτρεμιστικά κινήματα), καθώς και για την 

υποστήριξη του εξτρεμισμού. 

Στη σημερινή εποχή οι ισλαμικές χώρες, με εργαλεία κυρίως τον Οργανισμό της 

Ισλαμικής Διάσκεψης (ΟΙΔ) και την οργάνωση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας (ΜΑ), 

                                            
40 Κατά λέξη σημαίνει «κόμμα του θεού». Ιδρύθηκε επίσημα το 1986 στο Λίβανο από  αντιστασιακές 

ομάδες κατά τη διάρκεια της κατοχής του Λιβάνου από τους Ισραηλινούς. Ο κύριος λόγος ύπαρξή της ήταν 
αρχικά η εκδίωξη των ισραηλινών από όλα τα κατεχόμενα εδάφη. Σήμερα στην ουσία αποτελεί μία Σιιτικού 
προσανατολισμού τρομοκρατική οργάνωση. 

41  Πρόκειται περί ακραίου μουσουλμανικού κινήματος όπως αναλύθηκε ανωτέρω σελ.27. 
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παροτρύνουν και βοηθούν τις μουσουλμανικές κοινότητες της Ευρώπης να 

δημιουργήσουν ξεχωριστές κοινότητες εντός των κρατών που τις φιλοξενούν, 

αναδεικνύοντας την ισλαμική τους ταυτότητα και απαγορεύοντας κάθε είδους κριτική, 

απέναντι στο Ισλάμ, χαρακτηρίζοντας την ως ισλαμοφοβική. Τα εξτρεμιστικά κινήματα 

στην Ευρώπη, αν και έχουν μικρή συμμέτοχη στο σύνολο του μουσουλμανικού 

πληθυσμού, ασκούν πολλή μεγάλη επιρροή, και προσπαθούν να στρατολογήσουν μέλη, 

κυρίως από νέους μουσουλμάνους, που προσπαθούν να ανακαλύψουν την ταυτότητα 

τους. (Mendaville 2010). Ακολούθως παρατίθενται  συνοπτικά οι δύο μεγάλες αυτές 

μουσουλμανικές οργανώσεις. 

Οργανισμός  Ισλαμικής Διάσκεψης (ΟΙΔ)  

 Ο Οργανισμός της Ισλαμικής Διάσκεψης (ΟΙΔ) με 52 κράτη-μέλη είναι ο δεύτερος 

μετά τον ΟΗΕ πολυπληθέστερος διεθνής οργανισμός και έχει δομή ανάλογη με αυτή του 

ΟΗΕ, ενώ οι αποφάσεις του έχουν ιδιαίτερο βάρος στον μουσουλμανικό κόσμο. Αν και η 

ιδέα δημιουργίας μιας παγκόσμιας ισλαμικής κοινότητας είναι πολύ παλιά, η πρώτη 

σοβαρή προσπάθεια, πραγματοποιήθηκε με την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

το 1924. Μια σειρά από συνέδρια πραγματοποιήθηκαν στην Αίγυπτο προκειμένου να 

αποφασιστεί ποιος θα ήταν ο Οργανισμός που θα ήταν διάδοχος του Χαλιφάτου 

(International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) 2014). 

 Στο σχεδιασμό του οργανισμού περιλαμβάνεται η εξάπλωση του Ισλάμ παγκοσμίως 

καθώς και η προστασία της θρησκείας του Ισλάμ με νομικά μέσα  (στα πλαίσια ελευθερίας 

αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, ατομικών ελευθεριών, δικαιωμάτων του ανθρώπου κτλ) 

εναντίον όλων αυτών που ασκούν κριτική στο Ισλάμ. Η δυνατότητα που προσφέρει η 

παγκοσμιοποίηση της ενημέρωσης και η ελευθερία του λόγου που επικρατεί στις Δυτικές 

κοινωνίες είναι ορισμένες φορές εμπόδιο στην παγκόσμια κυριαρχία του Ισλάμ. Έτσι, κάθε 

απόπειρα κριτικής θεωρείται απ’ την οργάνωση, ως ισλαμοφοβική, μια πράξη η οποία 

πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά.  Άλλοτε πάλι είναι εργαλείο η ταχύτητα της ενημέρωσης. 

Χρηματοδοτείται από τις ισλαμικές κυβερνήσεις που έχουν πακτωλό χρημάτων λόγω του 

πετρελαίου και προσπαθεί να ασκήσει επιρροή υπέρ του Ισλάμ στον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε μεμονωμένες κυβερνήσεις 

χωρών, προκειμένου να προασπίσει το σχεδιασμό της. 
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Μουσουλμανική Αδελφότητα (ΜΑ) 

Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1928 από τον Ιμάμη Χασάν αλ Μπάνα στην Αίγυπτο. Το 

κύριο σύνθημά τους είναι ότι όλοι οι «Οι πιστοί είναι Αδέρφια»  (εννοείται οι μουσουλμάνοι 

πιστοί) και πιστεύουν σε πέντε αρχές. Αυτές είναι:  

 ο Αλλάχ είναι ο σκοπός μας, 

  το κοράνι είναι το σύνταγμα μας,  

 ο Προφήτης είναι ο ηγέτης μας,  

 το Τζιχάντ είναι ο τρόπος μας και 

  ο θάνατος για το θέλημα του Αλλάχ είναι η επιθυμία μας.  

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ιδρυτή της αδελφότητας, ο οποίος είχε θέσει τους 

απώτερους στόχους της αδελφότητας: «Είναι καθήκον επιβεβλημένο κάθε μουσουλμάνου 

να αγωνίζεται για την επίτευξη του σκοπού, ο οποίος είναι κάθε άνθρωπος να γίνει 

μουσουλμάνος και ολόκληρος ο κόσμος Ισλαμικός, έτσι ώστε το λάβαρο του Ισλάμ, να 

κυματίζει σε όλη τη γη και το κάλεσμα του μουεζίνη να ακούγεται και στις τέσσερις γωνίες 

του πλανήτη» (WIKIPEDIA 2015). 

Περαιτέρω επιθυμία της οργάνωσης είναι η επανίδρυση του ισλαμικού χαλιφάτου, 

στο οποίο δεν θα υπάρχουν σύνορα μεταξύ των μουσουλμανικών κρατών και θα ισχύει ο 

νόμος της Σαρίας. Η οργάνωση σήμερα έχει παραρτήματα σε 70 χώρες και παρέχει ένα 

μεγάλο αριθμό υπηρεσιών στις μουσουλμανικές κοινότητες και ως εκ τούτου 

αντιμετωπίζεται θετικά από πολλούς. Μέσω των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που διαθέτει 

έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο υποδομών που παρέχουν κοινωνικές, 

θρησκευτικές, υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Έτσι προσφέρει θέσεις εργασίας 

στα μέλη των τοπικών κοινωνιών αλλά και στους ένθερμους οπαδούς της 

ενδυναμώνοντας περαιτέρω τους δεσμούς της με τις τοπικές κοινωνίες. 

Σημείο καμπής για την κατανόηση της δομής, του ρόλου και της δράσης της MA στη 

Δύση αποτέλεσε ένα τυχαίο γεγονός τον Αύγουστο του 2004 στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Ένα 

γεγονός που οδήγησε σε μια τεράστια έρευνα από το FBI και τελικά στη δίκη του «Holy 

Land Foundation». Η δίκη αυτή έφερε στο φως την ύπαρξη ενός μεγάλου δικτύου 
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Ισλαμικών οργανώσεων, οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και 

κοινωφελών ιδρυμάτων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τα οποία σχετίζονταν άμεσα ή έμμεσα 

με τη ΜΑ και είχαν ως κύριο σκοπό την προώθηση με πλάγια μέσα των στόχων της. 

Οδήγησε επίσης και στην ανακάλυψη τεράστιου όγκου δεδομένων, σχετικά με το πώς 

λειτουργεί, ποιο είναι το επιχειρησιακό της πλάνο, και ποιοι οι στρατηγικοί της στόχοι μέσα 

σε αυτό. 

Το ποιο κρίσιμο έγγραφο που βρέθηκε από το FBI ήταν το επιχειρησιακό πλάνο της 

ΜΑ στις ΗΠΑ. Ένα έγγραφο με τον τίτλο: «An Explanatory Memorandum: On the General 

Strategic Goal for the Group». Το έγγραφο αυτό είχε την αποδοχή όλων των οργάνων της 

ΜΑ από το 1987 και καθόριζε την αποστολή και τη στρατηγική της οργάνωσης ως εξής: 

«Η διαδικασία της εποίκησης είναι μια διαδικασία πολιτισμικής τζιχάντ με όλο το νόημα 

των λέξεων. Η ΜΑ πρέπει να κατανοήσει ότι η δουλειά της στην Αμερική είναι ένα είδος 

υπέρ-τζιχάντ, με στόχο την εξαφάνιση και καταστροφή του Δυτικού πολιτισμού εκ των 

έσω, σαμποτάροντας τον άθλιο οίκο τους από τα ίδια τους τα χέρια μαζί με τα χέρια των 

πιστών, έτσι ώστε να εξαφανιστεί (ο οίκος42 τους) και η θρησκεία του Θεού να κυριαρχήσει 

επί όλων των άλλων θρησκειών». Με άλλα λόγια η στρατηγική της ΜΑ για τη Δύση είναι το 

να την οδηγήσει στην καταστροφή της μέσω της επιβολής μια ήπιας «πολιτισμικής 

Τζιχάντ» που θα προκαλέσει την κατάλυση του δυτικού πολιτισμού εκ των ενόντων 

(Μητρονίκας 2014) 

Όσον αφορά τώρα στην ΕΕ, η πιο γνωστή Ευρωπαϊκή οργάνωση «ομπρέλα» της 

ΜΑ είναι η FIOE( Federation of Islamic Organizations in Europe) και μέλος της στην 

Ελλάδα αποτελεί το Ελληνο-Αραβικό Πολιτιστικό Μορφωτικό Κέντρο με έδρα το Μοσχάτο. 

Εκτός από την προαναφερόμενη οργάνωση και η Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος 

ανεπίσημα συνδέεται με το παγκόσμιο δίκτυο της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και δεν 

έχει κρύψει την υποστήριξή της στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, που αποτελεί 

παρακλάδι της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην Παλαιστίνη (news4all.gr 2015) . 

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 Οι Ευρωπαίοι μουσουλμάνοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. 

Για μερικούς η θρησκεία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη ζωής τους, ενώ για άλλους είναι 

σχεδόν αδιάφορη. Μερικοί έχουν αφιχθεί πρόσφατα στην Ευρώπη, ενώ άλλοι είναι 

                                            
42 Dar al-Harb: Ο κόσμος των άπιστων. Ο οίκος του πολέμου. Βλ. ανωτέρω σελ. 16. 
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δεύτερης και τρίτης γενεάς απόγονοι μεταναστών. Πάρα τη διαφορετικότητα τους, μια 

κοινή αντίληψη και συμπεριφορά αναδεικνύεται σταδιακά σε όλη την Ευρώπη, η οποία 

χαρακτηρίζεται από τη συμπάθεια που τρέφουν για τον ισλαμισμό, ιδιαίτερα οι νέοι 

μουσουλμάνοι. 

 Η δίωξη του πολιτικού Ισλάμ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική οδήγησε 

πολλούς ισλαμιστές να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Αυτοί οι ισλαμιστές 

εγκαταστάθηκαν στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και αποτέλεσαν τον πυρήνα των 

μετέπειτα εξτρεμιστών μουσουλμάνων. Είδαν την Ευρώπη ως ένα καταφύγιο στο οποίο θα 

μπορούσαν να διαμείνουν αρχικά έως ότου διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες, για να 

επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Εν συνεχεία όμως κάποιοι από αυτούς μετεξέλιξαν αυτό 

το καταφύγιο σε βάση και ορμητήριο για εξτρεμιστικές πράξεις (πχ τρομοκρατικές 

ενέργειες), εκμεταλλευόμενοι την ανοχή των χωρών υποδοχής.. 

 Ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός στην Ευρώπη σήμερα είναι ένα κίνημα της νεολαίας. 

Η απόγνωση είναι μια βασική αιτία που οδηγεί στην ριζοσπαστικοποίηση τους, αλλά έχει 

να κάνει περισσότερο, με τη ψυχολογία πάρα με κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους. Οι 

νέοι έχουν την τάση να ασπάζονται τον εξτρεμισμό, εντός του πλαισίου μικρών τοπικών 

ομάδων και φίλων, που συναντήθηκαν σε θρησκευτικούς χώρους, σε πανεπιστήμια, στη 

φυλακή ή κατά τη διάρκεια εγκληματικών ενεργειών. Η φυλακή είναι ένας χώρος που 

ευνοεί τον προσηλυτισμό κα τη ριζοσπαστικοποίηση των νέων (Napoleoni 2015, 60, 112). 

 Στην Ευρώπη σήμερα ακολουθούνται δύο τάσεις απέναντι στις μουσουλμανικές 

κοινότητες. Η Αγγλική πολιτική της πολυπολιτισμικότητας και η Γαλλική πολιτική της 

αφομοίωσης. Και οι δυο πολιτικές έχουν μια κοινή παραδοχή ότι, η θρησκεία είναι 

συνυφασμένη με μια κουλτούρα, όποτε εάν κάποιος είναι μουσουλμάνος ανήκει και σε 

διαφορετική κουλτούρα. Ο βαθμός ριζοσπαστικοποίησης των μουσουλμάνων δεν έχει να 

κάνει με την κρατική πολιτική, καθώς εκδηλώθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης, που ασκούσαν διαφορετικές πολιτικές εναντίον των μουσουλμάνων. 

Οι εξτρεμιστές δεν λογοδοτούν σε καμιά εθνική πολιτική, αλλά προσμένουν στη 

δημιουργία, μιας παγκόσμιας ισλαμικής κοινότητας. 

 Και οι δυο πολιτικές στη Δυτική Ευρώπη απέτυχαν για τον ίδιο λόγο. Οι 

μουσουλμάνοι της Δύσης, με την εξαίρεση ορισμένων μουσουλμάνων στην Αγγλία, δεν 

επιθυμούν μια εθνικό-πολιτισμική ταυτότητα. Θέλουν να αναγνωρίζονται εντός των κρατών 
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που διαμένουν ως μια ξεχωριστή θρησκευτική κοινότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, 

βρίσκει χώρο να δράσει ο ισλαμικός εξτρεμισμός με μία σύνθετη μορφή, που συνδυάζει το 

πολιτικό Ισλάμ, το ιεραποστολικό Ισλάμ και το τζιχαντισμό. Το κάθε ένα από αυτά δρα 

ανεξάρτητα απευθυνόμενο με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετική ομάδα πιστών του Ισλάμ. 

Και τα τρία όμως μαζί υπηρετούν ένα σκοπό. Την ριζοσπαστικοποίηση που προωθούν 

εξτρεμιστικοί κύκλοι χρηματοδοτούμενοι από ισλαμιστικές οργανώσεις, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω του προσηλυτισμού ή ακόμα και της επιβολής. 

 Έτσι, το πολιτικό Ισλάμ εκπροσωπείται από την οργάνωση των Αδελφών 

Μουσουλμάνων και τα πολιτικά κόμματα στις δυτικές χώρες που ελέγχονται από αυτή. Δεν 

εκδηλώνει μια στρατηγική βίας, αλλά με τη βοήθεια των πολιτικών κομμάτων, επιδιώκει 

την άσκηση εξουσίας, μέσω πολιτικών πάρα βίαιων πρακτικών. Το ιεραποστολικό Ισλάμ 

από την άλλη αποφεύγει την επαφή με τα κοινά και επικεντρώνεται στον προσηλυτισμό και 

την ενδυνάμωση της πίστης των μουσουλμανικών κοινοτήτων. Τέλος, ο τζιχαντισμός 

επιδιώκει τη βία για τη διάδοση του Ισλάμ και την επικράτηση του παγκοσμίως. Με αυτό το 

συνδυαστικό τρόπο επιτυγχάνεται το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, λόγω αυτής της 

ριζοσπαστικοποίησης παρατηρούμε τη μεγάλη συμμέτοχη ευρωπαίων μουσουλμάνων, 

στις τάξεις του ΙΚΙΛ αλλά και την εκδήλωση τρομοκρατικών χτυπημάτων εντός 

ευρωπαϊκών χωρών, από μουσουλμάνους δεύτερης και τρίτης γενιάς. 

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία όσον αφορά την υποπεριοχή της ΕΕ που 

περιλαμβάνει τα Βαλκάνια και τη χώρα μας, καθόσον ναι μεν δεν συνιστούν την κύρια 

εστίαση του θέματος της παρούσης εργασίας, πλην όμως αποτελούν υποπερίπτωση 

αυτής που δυνητικά ενδέχεται να επηρεάσουν την ΕΕ και την ασφάλειά της και ως εκ 

τούτου σκόπιμο είναι να γίνει μια συνοπτική αναφορά. 

ΙΣΛΑΜΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Οι μουσουλμάνοι των Βαλκανίων, παρά του ότι δύναται να κατηγοριοποιηθούν σε 

μερικές κύριες ομάδες, συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη εσωτερική 

ανομοιογένεια που οδηγεί σε πολλές ομάδες με διαφορετική κοινωνικοταξική διαίρεση στο 

εσωτερικό της έκαστης ομάδας, διαφορετικές ιδιομορφίες, αλλά ακόμα και ανταγωνισμούς. 

Η εξέλιξη της κάθε κατηγορίας ήταν διαφορετική από τις άλλες διότι εξαρτήθηκε από 

πολλές μεταβλητές, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές. Μερικές από αυτές είναι η επαφή 

με εθνικιστικές ομάδες γειτονικών χωρών, η σχέση με την επικρατούσα θρησκεία και την 
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πολιτική ηγεσία του κράτους στο οποίο ανήκουν καθώς και η γεωγραφική απόσταση από 

την Τουρκία, που αποτελεί τη μητρόπολη του μουσουλμανισμού στην περιοχή 

(Ασημακοπούλου 2002, 212-213). 

Αν και εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι  η πλειοψηφία των μουσουλμάνων των 

Βαλκανίων είναι μετριοπαθής, θεωρείται παρά ταύτα ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 5  με 

10% εξ αυτών έχει ριζοσπαστικοποιηθεί. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου σε 100 – 200.000 

άτομα, ενώ σε ορισμένες περιοχές όπως στο Κόσσοβο λόγου χάριν εκτιμάται ότι 

ανέρχονται σε 50.000 άτομα. Η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και της ΕΣΣΔ 

συνεπακολούθως προ περίπου 25 χρόνια αποτέλεσε την αρχή της δραστηριοποίησης, 

των τζιχαντιστών  σε περιοχές των Βαλκανίων θέτοντας γερές βάσεις και ιδιαίτερα στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία. Με τη βοήθεια των μουσουλμάνων της περιοχής ίδρυσαν αρχικά 

σταθμούς στρατολόγησης, εν συνεχεία χώρους όπου γινόταν εκπαίδευση, και τελικώς 

ακόμα και καταφύγια για εξτρεμιστές, οι οποίοι διώκονταν για τρομοκρατία. Η εξάπλωση 

του εξτρεμιστικού ισλαμικού στοιχείου στα Βαλκάνια στηρίχθηκε κατά βάση στη χαώδη 

κατάσταση που δημιούργησε η πτώση του Ανατολικού μπλοκ στην περιοχή των χωρών 

των Βαλκανίων. Σε αυτό συνέβαλε και  η Δυτική παρέμβαση, αλλά και η εισροή μεγάλων 

κεφαλαίων από Ισλαμικά κράτη (κυρίως από τις χώρες του κόλπου και τη Σ. Αραβία), που 

υποστήριξαν αμέριστα το εξτρεμιστικό αυτά στοιχεία (Μιχαλέτος 2012). 

Πιο συγκεκριμένα την περίοδο 1991-1992, ομάδες πολεμιστών μουτζαχεντίν ήταν 

αυτές που εισήχθησαν πρώτα από τα διεθνή κυκλώματα στη Βοσνία μέσω Βηρυτού, 

Κωνσταντινούπολης και Καΐρου. Ο συνολικός τους αριθμός εκτιμάται περί τους 3.500 

άνδρες οι οποίοι έδρασαν διττά. Αφενός συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση των 

ομόδοξών τους μουσουλμάνων της Βοσνίας και αφετέρου στη «διόγκωση ενός 

θρησκευτικού φανατισμού που δημιούργησε και την περιβόητη θεωρία περί του 

Βαλκανικού Ισλαμικού τόξου». Το 1995 μετά τη συνθήκη του Ντέϊτον, αναφέρεται ότι 

τουλάχιστον 900 από αυτούς τους μαχητές του Ισλάμ πήραν τη Βοσνιακή υπηκοότητα, 

ενώ παράλληλα άγνωστος αριθμός που έχει λάβει Βοσνιακά διαβατήρια έφυγε από την 

περιοχή και εγκαταστάθηκε  σε άλλες χώρες της Ευρώπης (ό.π). 

Εξάλλου σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Cristopher Deliso «ένας 

σημαντικός αριθμός των οργανωτών των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 

του 2001 ήταν βετεράνοι της Βοσνιακής Τζιχάντ. Ο ίδιος ο Bin Laden σε κάποια φάση 
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ταξίδευε με Βοσνιακό διαβατήριο. Στη γειτονική μας δε Αλβανία «η Αραβική-Ισλαμική 

Τράπεζα (συμφερόντων Bin Laden), χρηματοδότησε την κατασκευή εκατοντάδων τζαμιών, 

και έδωσε υποτροφίες για τη φοίτηση νέων Αλβανών σε Ισλαμικά Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού». 

Παρά τους ανωτέρω αριθμούς και γεγονότα, μέχρι τούδε βέβαια δεν έχει σημειωθεί 

κάποια αξιόλογη ισλαμιστικής προελεύσεως τρομοκρατική δραστηριότητα στα Βαλκάνια. Ο 

κυριότερος λόγος για αυτό, θεωρείται μάλλον η σημασία της διατήρησης του 

χαρακτηρισμού της περιοχής αυτής ως «ασφαλούς περιοχής», αλλά και το γεγονός ότι 

αποτελεί και σημείο λογιστικής υποστήριξης για το διεθνές τρομοκρατικό δίκτυο. «Υπό 

αυτή την οπτική γωνία οι ίδιοι οι τρομοκράτες δεν θέλουν να προκαλέσουν την προσοχή 

σε ένα τόσο ευαίσθητο και σημαντικό για αυτούς τομέα» (ό.π.).  

Όσον αφορά τη χώρα μας, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα αντιμετωπίζει μία ωρολογιακή 

βόμβα που κάποια στιγμή θα εκραγεί σε άγνωστο  χρόνο και μάλιστα χωρίς να είμαστε 

προετοιμασμένοι. Καθόσον  πέραν όλων των άλλων θεμάτων υπάρχει και το ζήτημα των 

Αλβανών μεταναστών που κατά κύριο λόγο είναι μουσουλμανικού προσανατολισμού. 

Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κο Κωνσταντίνο 

Τσιτσελίκη, από το σύνολο των μεταναστών οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι, χωρίς 

όμως κανείς να είναι σε θέση να υπολογίσει κανείς το ποσοστό των θρησκευόμενων 

μουσουλμάνων μεταξύ του ενός εκατομμυρίου Αλβανών μεταναστών». Ο εθνικισμός των 

Αλβανών αντικαθίσταται σταδιακά από μία αίσθηση του «ανήκειν» στην ευρύτερη Ισλαμική 

θρησκεία, ενώ παράλληλα άλλοι μουσουλμανικοί πληθυσμοί της περιοχής, όπως οι 

Σλαβόφωνοι Μουσουλμάνοι της ΠΓΔΜ, Βουλγαρίας και Σερβίας προωθούνται και 

εξωθούνται προς εξτρεμιστική δράση (ό.π.) 

ΜΕΘΟΔΟΙ  ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

 

Οι μέθοδοι με τις οποίες, οι ριζοσπάστες ισλαμιστές προσπαθούν να υπονομεύσουν 

και να διεισδύσουν στις πολιτικές και κοινωνικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ακολουθούν μια σταθερή μεθοδολογία, η οποία συνήθως περιλαμβάνει πέντε στάδια. Αυτά 

είναι τα εξής: 

1. Η δημιουργία τζαμιών, ιερατικών χώρων και θρησκευτικών σεμιναρίων. 
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2. Η δημιουργία και ενεργός δράση διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(ΜΚΟ), ενώσεων και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. 

3. Η επένδυση σημαντικών χρηματικών ποσών, για τις δημόσιες σχέσεις και τον 

χρηματισμό τοπικών δημοσιογράφων, δημόσιων λειτουργών και διαμορφωτών της κοινής 

γνώμης. 

4. Η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες των ριζοσπαστικοποιημένων ισλαμικών 

κοινοτήτων, ως κάτι ξεχωριστό από το κοινωνικό σώμα, που θα έχει φυσικά όλα τα 

δικαιώματα του κάθε πολίτη, αλλά θα διατηρεί την αυτονομία και την απομόνωση του, ενώ 

θα είναι σε θέση, να καταστείλει οποιαδήποτε μέτρια ιδεολογία του Ισλάμ. 

5. Η εκλογή των εξτρεμιστών ισλαμιστών αξιωματούχων, στα τοπικά συμβούλια 

και Κοινοβούλια, σωφρονιστικά συστήματα, Πανεπιστήμια και στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση» (Μιχαλέτος, Radical Islam Monitor in Southeast Europe 2014). 

ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικότητα ο αριθμός των προσφύγων και 

μεταναστών προς τις χώρες της ΕΕ, που προέρχονται από τις περιοχές της Συρίας και του 

Ιράκ. Αυτό οφείλεται αφενός στις επεμβάσεις της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ με τους 

αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έλαβαν χώρα, αλλά και αφετέρου με τις δράσεις της 

γνωστής ομάδας κρατών που βαφτίστηκε κατ’ ευφημισμό  «συμμαχία των προθύμων». 

Αυτή η κατάσταση οδήγησε στη δημιουργία αρχικά και εν συνεχεία στην εξάπλωση του 

Ισλαμικού Κράτους. 

Όπως αναφέρθηκε σε ομιλία43 στο Ινστιτούτο Διπλωματίας που έλαβε χώρα στην 

Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 2010: «οι Τζιχαντιστές θεωρούν την Ευρώπη γενικότερα ως 

σημαντική βάση44 για επιθέσεις εναντίον Δυτικών συμφερόντων, λόγω της ύπαρξης 

ισλαμιστικών εξτρεμιστικών δικτύων μέσα στις εκτεταμένες μουσουλμανικές κοινότητες 

που κατοικούν στα Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα, και οι οποίες διευκολύνουν τη 

                                            
43 Από τον κο Α. Μπανούτσο ο οποίος είναι αναλυτής διεθνών σχέσεων με ειδικότητα επί θεμάτων 

Ασφαλείας. Ανάκτηση υπό: http://www.rimse.gr/2011/02/blog-post.html την 1-9-2015. 

44 Το ίδιο αναγράφεται εξάλλου και στην ΕΣΑ (Ευρ. Στρ. Ασφ.) του 2003 σελ.3, ενώ υποστηρίζεται και 
από τον καθηγητή του πανεπιστημίου του Goettingen, κο Bassam Tibi αναφέροντας χαρακτηριστικά: «… Οι 
Ισλαμιστές επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την ΕΕ ως ενδοχώρα για τη δράση τους» στο έργο του:Violence 
and Religious Fundamentalism in Political Islam. The New Irregular War υπό: EKEM Paper 11, Ιούνιος 2008, 
Αθήνα 2008, σελ. 52 και 79. 

http://www.rimse.gr/2011/02/blog-post.html
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στρατολόγηση μελών όπως απέδειξαν οι βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη το 2004 και 

το Λονδίνο το 2005». Σύμφωνα με μια μελέτη του Ρόμπερτ Λέϊκεν, Διευθυντή Σπουδών 

Εθνικής Ασφαλείας στο Nixon Center της Καλιφόρνια, το 25% των τζιχαντιστών 

τρομοκρατών που έδρασαν στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α μεταξύ 1993 και 2004 ήταν 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με έγγραφο, κορυφαίου στελέχους του ΙΚΙΛ στη Λιβύη, το οποίο έδωσε 

στη δημοσιότητα το Κέντρο Σκέψεως της Μ. Βρετανίας για την καταπολέμηση του  

εξτρεμισμού Quilliam, «το ΙΚΙΛ σχεδιάζει μίνι «εισβολή» μικρών τρομοκρατικών ομάδων 

στην Ευρώπη. Απόβαση σε χώρες της Νότιας Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα σε ακτές 

της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας σχεδιάζουν να κάνουν μαχητές του Ισλαμικού 

Κράτους, χρησιμοποιώντας, ως εφαλτήριο τις στρατιωτικές βάσεις που έχουν 

δημιουργήσει» (Winter 2015).  

Όπως αναφέρεται σε αυτό, οι τζιχαντιστές θα αποβιβαστούν σε περιοχές των ακτών 

των χωρών της Νότιας Ευρώπης προερχόμενοι από μικρές βάρκες, αξιοποιώντας την 

εμπειρία των προσφύγων της Βόρειας Αφρικής και ακολουθώντας περίπου το ίδιο 

δρομολόγιο. Ως βασική πύλη εισόδου των ακραίων ισλαμιστών στην Ευρώπη θα 

χρησιμοποιηθεί κυρίως η Ιταλία, καθόσον οι ακτές της είναι αυτές που είναι πλησιέστερα 

προς τις ακτές της Λιβύης. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, η Λιβύη είναι ιδανική για 

κάτι τέτοιο διότι «έχει μια μεγάλη ακτογραμμή και είναι απέναντι από τις νότιες χώρες των 

σταυροφόρων, στις οποίες μπορεί να φτάσει κανείς με ευκολία ακόμα και με υποτυπώδεις 

βάρκες». 

Συνεχίζοντας στο κείμενο σημειώνεται ότι, κάθε μέρα «φτάνουν στην Ελλάδα, στην 

Ιταλία, ακόμη και στη Νότια Ισπανία, απαρατήρητοι, περίπου 500 Βορειοαφρικανοί». Εν 

συνεχεία τονίζει πως αν αυτό αξιοποιηθεί έστω και μερικώς και υπάρξει στρατηγική 

ανάπτυξη, «θα ξεσπούσε πανδαιμόνιο στη Νότια Ευρώπη». Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, η 

περιοχή που βρίσκεται πιο κοντά στις λιβυκές ακτές δεν είναι άλλη από την Κρήτη. Το 

ελληνικό αυτό νησί γεωγραφικώς είναι το κοντινότερο σημείο της Ελλάδος στη Λιβύη, 

αφού απέχει κάτι λιγότερο από 200 ναυτικά μίλια  από την πόλη Ντέρνα, προπύργιο των 

τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους.  
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟΥ 

Οι κοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με ένα από 

τα σοβαρότερα προβλήματα της ιστορίας στους. Και αυτό δεν είναι άλλο από το 

«ασυγκράτητο κύμα μετανάστευσης» που αλλοιώνει σταδιακά την εθνική συνεκτικότητα, το 

χαρακτήρα, τις συνήθειες και εν τέλει τις παραδοσιακές δομές των κοινωνιών της Ένωσης. 

Καθόσον οι περισσότεροι από αυτούς είτε συνειδητά, είτε πέφτοντας θύμα προσηλυτισμού 

του ισλαμικού ριζοσπαστισμού δεν αφομοιώνονται έτσι ώστε να συμβάλλουν θετικά στην 

ανάπτυξη της χώρας υποδοχής. Τα μεταναστευτικά ρεύματα είναι δύσκολο να ανασχεθούν 

καθόσον είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικών αναταράξεων, οικονομικών 

κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων, εθνοπολιτικών αναστατώσεων και ανατροπής 

καθεστώτων, αλλά και ως ένα βαθμό αποτέλεσμα παλιότερων δυτικών πολιτικών. Το 

φαινόμενο βέβαια αυτό δεν είναι νέο. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Αυτό που είναι νέο σε 

σχέση με το παρελθόν είναι ότι για πρώτη φορά σε τέτοιους αριθμούς, αλλά και με 

τέτοιους ρυθμούς, μουσουλμάνοι, Ασιάτες και Αφρικανοί, εισρέουν στις δυτικές κοινωνίες, 

σε συνθήκες ειρήνης. Κάτι που επιτρέπει τη δημιουργία προϋποθέσεων για να  

αναπτυχθούν αυτόνομοι μειονοτικοί θύλακες. Κατά το παρελθόν, αιματηρές πολεμικές 

συγκρούσεις κατέληξαν σε κοινωνικές ισορροπίες που σταδιακά αφομοίωσαν, με κάποιες 

εξαιρέσεις και ιδιαιτερότητες, διαφορετικές εθνικές, φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες. 

Συνέπεια αυτής της κατάστασης, είναι να έχουμε πλέον τη δημιουργία μεμονωμένων 

μουσουλμανικών κοινοτήτων που αρχίζουν έτσι και «χτίζονται» σταδιακά και οι οποίες 

έχουν μία ξεχωριστή νοοτροπία που τις κάνει διακριτές από τη λοιπή κοινωνία της χώρας 

που τις φιλοξενεί. Διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και στηρίζονται σε σκληρή 

εσωτερική πειθαρχία και υπακοή. Ανεξάρτητα από την στάση της ΕΕ, αλλά και τις 

προθέσεις μεμονωμένα των κρατών-μελών, ουδείς μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη  

μίας αυτόνομης ισλαμικής κοινότητας στην Ένωση, με τις παρούσες συνθήκες. Καθόσον  

το πρόβλημα δεν είναι απλά η  παρουσία των μεταναστών και  των μουσουλμάνων. Η 

ουσία του ζητήματος είναι πως η ροή εισόδου των παράτυπων/ παράνομων μεταναστών 

μουσουλμανικού προσανατολισμού με διαφορετικά ήθη και έθιμα εντελώς ξένα προς τη 

δυτικό τρόπο δόμησης της κοινωνίας, δεν μπορεί να ανακοπεί. Και αυτό λόγω της 

φιλοσοφίας και ελευθερίας που διέπει το δυτικό πολιτισμό και του σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ατομικής ελευθερίας. Κατά συνέπεια, οι αριθμοί των 
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μεταναστών συνέχεια θα μεγαλώνουν και εφ’ όσον, οι χώρες προέλευσής τους είναι 

σουνιτικές, αναπόφευκτα ανάμεσα στους παράτυπους ή παράνομους μετανάστες, θα 

βρίσκονται συνειδητοί ανατροπείς της ειρηνικής αντίληψης περί θρησκείας και 

συνύπαρξης. 

Είναι απαραίτητο, λοιπόν να ελεγχθεί συστηματικά το πλαίσιο υποδοχής και 

παραμονής αυτών των ανθρώπων. Για όσους δε είναι ήδη εδώ εκτιμάται ότι θα πρέπει να 

ρυθμιστεί το πλαίσιο λειτουργίας των ιερατικών κέντρων και οργανώσεων των ισλαμιστών 

σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ και να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των κληρικών, 

καθόσον μόνο μέσω αυτών των κέντρων είναι δυνατόν να προωθηθεί ο ριζοσπαστισμός. 

Έτσι θα μπορούσε λχ όσοι προέρχονται από Σαουδική Αραβία ή Ινδία (κι’ όσοι αρνούνται 

να αποκαλύψουν την προέλευσή τους) κατ’ αρχάς να τους απαγορεύεται να ιερουργούν 

και να μην γίνονται δεκτοί στη χώρα υποδοχής45 (Ανδριανόπουλος 2009).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 Εκ του Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism (Stanford University Press, 

2009). Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Κεφάλαιο», υπό του Ανδρέα Ανδριανόπουλου. Ανάκτηση υπό 

http://www.capital.gr/story/788076, 03-09-2015. 

http://www.capital.gr/story/788076
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 

Ως ριζοσπαστισμός ορίζεται «η εφαρμογή δραστικών ριζικών πολιτικών και 

οικονομικών ή κοινωνικών μεταρρυθμίσεων κυρίως μέσω της δυναμικής ρήξης με τα 

κατεστημένα σχήματα με στόχο την επίλυση των υπαρχόντων (κοινωνικών κυρίως) 

προβλημάτων» (Μπαμπινιώτης 2009, 1547). Αυτή η εφαρμογή ενδέχεται να μετέρχεται 

τόσο συμβατικών όσο και μη συμβατικών μέσων προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι 

που έχουν τεθεί. Ειδικότερα ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός ερμηνεύοντας την εφαρμογή 

αυτή απορρίπτει εντελώς το φιλοσοφικό οικοδόμημα του δυτικού τρόπου ζωής και 

υπόσχεται λύση στα προβλήματα του μουσουλμανικού κόσμου μέσω ανατροπής. Ως εκ 

τούτου αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των χωρών της Δύσης (Μάζης 2012, 43). 

Πιο συγκεκριμένα τώρα, ο ευρύτερος γεωπολιτικός χώρος της ΕΕ και της 

Μεσογείου είναι αυτός που αφενός αφορά το θέμα της συγκεκριμένης διατριβής και 

αφετέρου παραμένει ως ένας εκ των σπουδαιότερων της υφηλίου. Και συνεπώς είναι 

αναμενόμενο να παρατηρούνται σε αυτόν τόσο οι σύννομες όσο και οι έκνομες εκφάνσεις 

των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Οι τελευταίες είναι αυτές που συνιστούν και τις 

απειλές, δηλαδή τους δυνητικούς κινδύνους για την ασφάλεια της ΕΕ. 

Έχουμε δηλαδή ένα δίπτυχο. Από τη μία βρίσκονται οι απειλές και από την άλλη η 

ασφάλεια. Τι εννοούμε όμως χρησιμοποιώντας τον όρο «ασφάλεια»; Λέγοντας ασφάλεια 

εννοούμε δύο πράγματα. Αφενός την κατάσταση στην οποία κάποιος αισθάνεται ότι δεν 

απειλείται και συνεπώς δεν υφίστανται κίνδυνοι για αυτόν και αφετέρου την αποτροπή του 

κινδύνου ή της απειλής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιθυμητή σιγουριά και  

βεβαιότητα (Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 2008, 304). 

Από την άλλη, οι απειλές μπορούν να διακριθούν σε αυτές που απειλούν την 

εξωτερική και σε αυτές που απειλούν την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ. Όμως, στο σημείο 

αυτό πρέπει να επισημανθεί πως η πολυπλοκότητα των σύγχρονων μορφών απειλών 

κάνει τη διασύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας δεδομένη. Έτσι, που να 

υπάρχει μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας της ΕΕ μία αλληλένδετη και 

αλληλεξάρτητη σχέση που δεν επιτρέπει να αντιμετωπισθεί η μεν ανεξάρτητα από τη δε. 

Καθόσον οι απειλές δεν είναι ποτέ πλέον ξεκάθαρα εξωτερικές ή εσωτερικές έτσι και η 
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αντιμετώπισή τους δεν  μπορεί να είναι ξεχωριστή. Υπάρχει δηλαδή ένα «πλέγμα 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας» (Μπέλλου, Η αντιμετώπιση του πλέγματος 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και ο ρόλος της ΕΥΕΔ 2015). 

Τα βασικά κείμενα στρατηγικού επιπέδου που σχετίζονται με τον προσδιορισμό και την 

καταγραφή των απειλών που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ είναι κατά χρονολογική σειρά τα 

εξής τέσσερα: η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας (ΕΣΑ) του 2003, η έκθεση σχετικά με 

την εφαρμογή της ΕΣΑ του 2008, η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για την ΕΕ του 2010 

και πιο πρόσφατα η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα του 2014 (με 

ευθεία αναφορά στην πειρατεία ως απειλή). Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα κυριότερες 

απειλές για την ΕΕ συνιστούν τα εξής: η τρομοκρατία, η εξάπλωση όπλων μαζικής 

καταστροφής (ΟΜΚ), οι περιφερειακές συγκρούσεις, η αποσάθρωση του κράτους, το 

οργανωμένο έγκλημα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η ενεργειακή ασφάλεια, η αλλαγή 

του κλίματος, το διασυνοριακό έγκλημα, η ίδια η βία, οι φυσικές καταστροφές, η 

λαθρομετανάστευση και η παράνομη διακίνηση μεταναστών, το λαθρεμπόριο, η εμπορία 

ανθρώπων και τέλος η πειρατεία. Για δε την τρομοκρατία και τη διάδοση ΟΜΚ έχουν 

εκπονηθεί επιπρόσθετες πιο εξειδικευμένες στρατηγικές. Πιο συγκεκριμένα για την 

τρομοκρατία υπάρχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της τρομοκρατίας του 2005 και για τα 

ΟΜΚ η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την καταπολέμηση της διασποράς ΟΜΚ του 2006. 

Κοινά δε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ΕΣΑ, των όλων των απειλών αυτών είναι ότι 

είναι «πιο ποικιλόμορφες, λιγότερο ευδιάκριτες και λιγότερο προβλέψιμες». 

Γίνεται συνεπώς φανερό ότι η παλέτα των απειλών είναι ιδιαιτέρως μεγάλη αλλά 

και σύνθετη. Προκειμένου δε να γίνει αντιληπτό το μέγεθος αυτών των φαινομένων που 

απειλούν την ασφάλεια της ΕΕ (τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική που είναι 

αλληλεξαρτώμενες όπως αναφέρθηκε)  κρίθηκε σκόπιμο να αναλυθούν μερικές εξ αυτών 

προκειμένου μέσω της ανάλυσης να γίνει ευκολότερα κατανοητό αφενός το εύρος της 

απειλής που συνιστούν για την ασφάλεια της ΕΕ και αφετέρου οι δυνατότητες 

αντιμετώπισής τους. Που με τη σειρά τους αν είναι επιτυχημένες οι μέθοδοι  δράσης θα 

οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της ασφάλειας της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, 

ακολούθως θα εξετασθούν συνοπτικά οι κυριότερες εξ αυτών των απειλών, καθόσον δεν 

είναι δόκιμο να εξετασθούν όλες και εκτενώς στα πλαίσια του θέματος της παρούσης 

διατριβής. 
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Κρίνεται σκόπιμο η περιγραφή  να ξεκινήσει με μία εκ των ανωτέρω απειλών που 

«προηγείται» τρόπον τινά όλων των άλλων φαινομένων που συνιστούν απειλές για την ΕΕ 

και που αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα υλοποίησης όλων των άλλων απειλών, 

καθόσον άμεσα ή έμμεσα σχετίζεται με όλες τις απειλές και ως ένα βαθμό όλες οι απειλές 

αποτελούν  εκφάνσεις αυτής της συγκεκριμένης απειλής. Έτσι, σύμφωνα με τη Στρατηγική 

Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ, υπάρχει μία μορφή εγκλήματος που συνιστά τη δομή 

εκείνη που χρηματοδοτεί, συντηρεί, υποστηρίζει και διεξάγει όλες τις μορφές απειλών που 

πρόκειται να εξετάσουμε. Αυτή είναι το λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα. Η βαρύτητα του 

σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος συνεχώς αυξάνεται. Λαμβάνει διάφορες μορφές 

προκειμένου να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος, με τον ελάχιστο 

δυνατό κίνδυνο και ανεξαρτήτως συνόρων. Το λαθρεμπόριο, η εμπορία ανθρώπων, η 

εμπορία όπλων, η παράνομη διακίνηση ανθρώπων, η πειρατεία, το ξέπλυμα χρήματος, η 

σεξουαλική εκμετάλλευση, η παιδική πορνογραφία και η απάτη ως προς τα έγγραφα 

αποτελούν μεταξύ άλλων τις κυριότερες εκφάνσεις του (Σ. τ. ΕΕ, Στρατηγική Εσωτερικής 

Ασφάλειας της ΕΕ 2010, σελ.5).  

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ως οργανωμένο έγκλημα ορίζεται: «η οργάνωση 

προσώπων που έχει ως σκοπό την άσκηση εγκληματικής δραστηριότητας σε διαρκή βάση, 

προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη και να ελέγξει εθνικές και διεθνείς 

καταστάσεις»  (Ελληνική Αστυνομία 2015). Επίσης, η INTERPOL υιοθέτησε με απόφασή 

της το 1998 τον ακόλουθο ορισμό: «Οργανωμένο έγκλημα είναι κάθε επιχείρηση ή ομάδα 

ατόμων που εμπλέκεται σε διαρκή παράνομη δραστηριότητα, η οποία έχει ως πρωταρχικό 

σκοπό την απόκτηση κερδών ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα» (Ελληνική Αστυνομία 

2015). Ενώ, ο ορισμός της Γερμανικής αστυνομίας προσθέτει επιπλέον ότι για να επιτύχει 

το σκοπό του το οργανωμένο έγκλημα «χρησιμοποιεί είτε επαγγελματικές ή 

επιχειρηματικές δομές, είτε βία ή άλλα κατάλληλα προς εκφοβισμό μέσα, είτε ενεργεί μέσω 

επιρροών που ασκεί στην πολιτική, στα Μ.Μ.Ε, στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη ή 

στην οικονομία». Από τους ορισμούς αυτούς συνάγεται ότι προκειμένου το οργανωμένο 

έγκλημα να είναι αποτελεσματικό διαθέτει οργάνωση, δύναμη, διακρατικές δομές και 

διασυνδέσεις. 
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Το οργανωμένο έγκλημα συνδέεται δε άμεσα ή έμμεσα και με την τρομοκρατία46 

κάθε είδους (πολιτική, θρησκευτική, ανατροπής/ υποστήριξης  καθεστώτων, πυρηνική, 

χημική κτλ). Και η τρομοκρατία με τη σειρά της συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με ακραίες 

μορφές του Ισλάμ όπως είναι ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός (Σ. ΕΕ 2003, 3), με 

χαρακτηριστικότατο όλων παράδειγμα την τρομοκρατική επίθεση στο διεθνές κέντρο 

εμπορίου στη Ν. Υόρκη την 11η Σεπτεμβρίου 2011 από την Αλ Κάϊντα.  Τα κύρια στοιχεία 

της ισλαμικής αυτής απειλής είναι ότι τα στελέχη της διακρίνονται για τον φανατισμό, την 

επιθετικότητα και την αυτοθυσία τους, καθώς και από πνεύμα απόρριψης της Δύσης47. 

Είναι δε εύκολο να στοχοποιήσουν την ΕΕ λόγω του ήδη υπάρχοντος εγκατεστημένου 

μουσουλμανικού πληθυσμού σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι 

μητροπολιτικές μουσουλμανικές χώρες, όπως οι χώρες του Κόλπου, διαθέτουν πακτωλό 

χρημάτων (λόγω του πετρελαίου που υπάρχει σε αυτές), που διευκολύνει πάρα πολύ την 

υλοποίηση οποιαδήποτε τρομοκρατικού σχεδίου (Τσιλιβίγκος 2002, 90επ.). Τέλος, τα αίτια 

του φανατισμού αυτού είναι ιδιαιτέρως περίπλοκα και δύσκολο να προσδιοριστούν 

επακριβώς. Πάντως περιλαμβάνουν «τις πιέσεις του εκσυγχρονισμού, τις πολιτιστικές, 

κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις και την αλλοτρίωση των νέων που ζουν σε ξένες 

κοινωνίες» (Σ. ΕΕ 2003, 3). 

Λόγω των μεθόδων που μετέρχεται η τρομοκρατία, συνιστά ασύμμετρη απειλή. 

Και ως τέτοια νοείται «η χρήση μεθόδων που στοχεύουν όχι τις ισχυρές στρατιωτικές 

δυνάμεις του αντιπάλου αλλά τα μαλακά και τρωτά σημεία του, όπως οι κοινωνικές και 

πολιτικές δομές». Ως ασύμμετρες απειλές σύμφωνα με το ΝΑΤΟ αλλά και την ΕΕ,  

κατονομάζονται μεταξύ άλλων η διεθνής τρομοκρατία, η διασπορά όπλων μαζικής 

καταστροφής, ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, το οργανωμένο έγκλημα σε ορισμένες 

περιπτώσεις και η λαθρομετανάστευση (Ντόκος 2015). Γίνεται λοιπόν σαφές πως ο 

ισλαμικός ριζοσπαστισμός αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ, αλλά και της Δύσης 

γενικότερα. 

                                            
46 Γενικά δεν υφίσταται διεθνώς κοινά αποδεκτός ορισμός για την τρομοκρατία. Ενδεικτικά ο ΟΗΕ το 

1992 είχε προτείνει ως ορισμό ότι: «τρομοκρατική πράξη είναι το ισοδύναμο στην ειρήνη του εγκλήματος 
πολέμου». Έκτοτε έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές (www.un.org/press/en/2005/gal3276.doc.htm ανάκτηση 
20-10-15). Κατά δε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αποτελεί «την πολιτικά υποκινούμενη βία κατά μη 
μάχιμων στόχων από εθνικές ομάδες με στόχο την επιρροή του κοινού» (ανακτήθηκε υπό: www.terrorism-
research.com, την 20 -10-15). 

47 Κάτι που όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα υποστηρίζεται και από τον Καθ. Ι. Μάζη, στο 
σύγγραμμά του «Γεωγραφία του Ισλαμιστικού κινήματος στη μέση Ανατολή, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2012, 
σελ 43, αλλά και από άλλους συγγραφείς Έλληνες και ξένους όπως η Λ. Ναπολεόνι, ο Χ. Χαλαζίας κ.ά. 

http://www.un.org/press/en/2005/gal3276.doc.htm
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Η Ευρώπη δε αποτελεί  ταυτόχρονα στόχο αλλά και βάση αυτής της μορφής του 

θρησκευτικού εξτρεμισμού που συνιστά η τρομοκρατία του ριζοσπαστικού ισλαμισμού. 

Έτσι, ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη δεχθεί επιθέσεις από αυτό το είδος της τρομοκρατίας. 

Ενώ, έχουν ανακαλυφθεί  κέντρα ελέγχου μονάδων της Αλ Κάϊντα σε κεντρικές χώρες της 

ΕΕ όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Ισπανία και το Βέλγιο (Σ. ΕΕ 2003, 

3). Για αυτό και η ΕE έχει προβεί στην εκπόνηση ιδιαίτερης στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση του τόσο σημαντικού αυτού προβλήματος με την ονομασία: EU’s Counter 

Terrorism Strategy. Η αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ αναπτύσσεται σε τέσσερις 

τομείς εργασίας: 

 αποτροπή της τρομοκρατίας δια της καταπολεμήσεως των αιτιών που τη 

συντηρούν, 

  προστασία πολιτών και υποδομών,  

 καταδίωξη τρομοκρατών (τόσο εντός ΕΕ όσο και παγκοσμίως) και τέλος, 

  ελαχιστοποίηση των συνεπειών  μίας τρομοκρατικής επίθεσης (EU 2005). 

Ακολουθεί η ανάλυση των απειλών που συνιστούν η λαθρομετανάστευση, η 

εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο, η διακίνηση όπλων μαζικής καταστροφής και η 

πειρατεία. 

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

          Η λαθρομετανάστευση αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της 

διεθνούς ασφάλειας. Άτομα πού αναγκάζονται να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες, και 

ειδικότερα στις χώρες της Δύσης, συνήθως προέρχονται από ασταθείς οικονομικά 

κοινωνίες ή από εμπόλεμες περιοχές. Οι προσπάθειες αυτών των ανθρώπων να 

εισέλθουν παράνομα στα κράτη της Δύσης, αφού η νόμιμη οδός είναι αυστηρά 

ελεγχόμενη, προκαλεί σειρά προβλημάτων ασφάλειας στις συνοριακές διαβάσεις της 

κάθε χώρας. 

Η κλασσική μετανάστευση έχει ως βάση οικονομικούς λόγους. Ως μετανάστης 

χαρακτηρίζεται το άτομο που εγκαταλείπει τη χώρα του προς αναζήτηση καλύτερης τύχης 

με κίνητρα καθαρά οικονομικής  φύσεως. Αν η μετακίνηση γίνεται με νόμιμα μέσα και 
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οδούς αποτελεί τη μετανάστευση. Αν γίνεται με παράνομα αποτελεί τη 

λαθρομετανάστευση. Αντιδιαστέλλονται όμως από τον πρόσφυγα που είναι μεν και αυτός 

άτομο που αναγκάζεται να  φύγει από τη χώρα του, αλλά αυτό συμβαίνει για λόγους 

άλλους πέραν των οικονομικών, δηλαδή λόγω φυλής, καταγωγής, θρησκείας, 

αναταραχών, πολιτικών απόψεων ή και γλώσσας. Η αντιμετώπιση δε είναι διαφορετική σε 

κάθε περίπτωση (Ελληνική Αστυνομία 2015). Τελευταία δε χρησιμοποιούνται και άλλοι 

όροι όπως αντικανονικός ή παράτυπος μετανάστης, καθόσον ο όρος παράνομος  ενέχει το 

στοιχείο της de facto παρανομίας και για αυτό το λόγο θεωρούνται πιο δόκιμοι ως μη 

μειωτικοί της προσωπικότητος του ατόμου οι άλλοι δύο όροι.  Διότι υπάρχουν και 

περιπτώσεις που το άτομο απλά για κάποιους άλλους λόγους (λχ παρακράτηση 

εγγράφων από εργοδότη προς εκβιασμό εργασίας) δεν κατέχει τα έγγραφα που 

νομιμοποιούν την παραμονή του και ως εκ τούτου από νομικής απόψεως δεν διαφέρει 

από τον παράνομα διαμένοντα (Κυριαζή 2010, σελ 14). Έννοιες πάντως που στηρίζονται 

στο γεγονός ότι ο μετανάστης παραβαίνει τον τύπο του νόμο ή του κανόνα και ως εκ 

τούτου παράτυπος ή αντικανονικός. Βάσιμες μεν από την άποψη ότι όλοι οι μετανάστες 

δεν είναι παράνομοι ή δεν ήταν πάντα παράνομοι ή μπορεί να αλλάξουν κατάσταση, αλλά 

χρησιμοποιείται περισσότερο για λείανση των καταστάσεων και όχι για ουσία. 

 Η μαζική οικονομική μετανάστευση πού εξέλαβε ιδιαίτερες διαστάσεις τη δεκαετία 

του 1990, κυρίως λόγω του τρόπου και των μεθόδων φυγής των πολιτών από τους 

τόπους κατοικίας τους και την προσπάθεια ανεύρεσης νέων τόπων επιβίωσης, την κατέταξε 

στα κοινωνικά προβλήματα που, λόγω διαστάσεων άγγιξαν και τα θέματα ασφάλειας. Στο 

ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε και το θέμα του πληθυσμού που διέρχεται τα διεθνή σύνορα και 

του αναγνωρίζεται το καθεστώς του πρόσφυγα. Το καθεστώς του πρόσφυγα δίνεται, 

εφόσον αποδειχτεί ότι υφίσταται πολιτικές διώξεις και, υπό αυτή την έννοια, η επιστροφή 

στην πατρίδα του θα ήταν επιβλαβής για την σωματική του ακεραιότητα. 

 Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι, το 1960 υπήρχαν 1,4 εκατ. πρόσφυγες, το 

1980 ο αριθμός των προσφύγων αυξήθηκε σε 8.2 εκατ., ενώ το 1995, ο αριθμός τους 

έφτασε, σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 15 εκατ. Τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί των 

προσφύγων έχουν αυξηθεί όχι μόνο σε αριθμούς αλλά και σε συχνότητα και σε 

πολυπλοκότητα. Παραδείγματα όπως της Συρίας πρόσφατα, αλλά και της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης ή της Ρουάντα παλαιότερα, εκτός από το μεγάλο αριθμό προσφύγων πού 

δημιούργησαν, έδειξαν και την εκμετάλλευση πού μπορεί να υποστούν οι πληθυσμοί 
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από τη χρησιμοποίηση των εθνικών-εθνοτικών, φυλετικών, θρησκευτικών και 

γλωσσικών τους διαφορών, (ή από την αναμόχλευση αυτών των διαφορών), αφενός 

από τους πολιτικούς τους αρχηγούς και αφετέρου από τους διακινητές του 

οργανωμένου εγκλήματος που βρίσκουν ευκαιρία αποκόμισης οικονομικού οφέλους με 

τη διακίνηση αυτών των ανθρώπων προς άλλες χώρες (Μπόση 1999). 

 Στα παραδείγματα των προσφύγων οι μετακινήσεις πληθυσμών δεν είναι 

συνήθως αποτέλεσμα εθελοντικής βούλησης αλλά εξαναγκασμός στην αλλαγή 

πατρίδας, ενώ στους μετανάστες η μετακίνηση γίνεται με τη θέλησή τους και έχει ως 

σκοπό ένα καλύτερο μέλλον. 

 Το αποτέλεσμα και των δύο μαζικών μετακινήσεων λαών είτε πρόκειται για 

πρόσφυγες, είτε πρόκειται για μετανάστες, θα είναι η κινητοποίηση των δυνάμεων 

ασφαλείας στη χώρα υποδοχής, αλλά και των ένοπλων δυνάμεων ενδεχομένως για τη 

συνδρομή στη λήψη μέτρων (πχ φύλαξη συνόρων). Με λίγα λόγια, αυτό το ιδιαίτερα 

κοινωνικό και ανθρωπιστικών διαστάσεων θέμα, εμπλέκεται άμεσα στα θέματα 

ασφαλείας. 

Ως παράγοντες τώρα που αποτελούν τα αίτια της λαθρομετανάστευσης μπορούν 

να αναφερθούν (Θεοδωρόπουλος 2015, σελ. 2): 

1. Η κατάρρευση της οικονομίας πολλών χωρών, η φτώχεια και η εξαθλίωση των 

υπηκόων τους, που  στερούνται και των πλέον βασικών αγαθών, για την επιβίωση 

τους.  

2. Τοπικές και εμφύλιες συρράξεις και η συνεπακολουθούμενη πολιτική αλλά και 

γενικότερη αστάθεια, που συνεπάγονται ομαδικές μετακινήσεις εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε άλλες γειτονικές χώρες, που και αυτές με τη σειρά τους βρίσκονται σε 

αδυναμία να τους περιθάλψουν.   

          3. Η αδυναμία ή η πλημμελής αστυνόμευση ή ακόμα και η ανοχή των διωκτικών 

Αρχών των   χωρών από τις   οποίες   εκκινούν  ή  διέρχονται οι λαθρομετανάστες στην 

πορεία τους.  

         4. Τα κυκλώματα των δουλεμπόρων, που με στόχο τον παράνομο πλουτισμό 

εκμεταλλεύονται την επιθυμία των ανθρώπων για μία καλύτερη ζωή, τους εξωθούν στη 
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φυγή και την αβεβαιότητα, για τη «γη της επαγγελίας». Είναι δε τόσο υψηλά τα ποσά 

που καρπούνται οι  δουλέμποροι (κυμαίνονται από 1.000 έως 4-5.000 δολάρια Η.Π.Α. 

κατ΄ άτομο) που παρά τις συχνές συλλήψεις, εμφανίζονται συνέχεια νέοι.  

Η παρουσία του τεράστιου αυτού αριθμού ατόμων ξένων προς το δυτικό τρόπο 

ζωής της ΕΕ (αλλά και της χώρα μας) που εισήλθε νόμιμα ή παράνομα ή παράτυπα ή 

αντικανονικά και αποτελεί πρόσφυγα, μετανάστη, λαθρομετανάστη, παράνομα 

εισελθόντα ή διαμένοντα ή όπως αλλιώς ήθελε χαρακτηριστεί, και που δεν επιθυμεί ή 

δεν του «επιτρέπεται» να ενταχθεί (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στη σελ. 46), 

δημιουργεί μία σειρά ζητημάτων που προκαλούν προβληματισμό. Εντοπίζονται μερικά 

μόνο από αυτά ως ακολούθως (Αγγελοπούλου 2015) : 

1. Επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού των κρατών της ΕΕ από τις 

αστυνομικές, δικαστικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές κτλ υπηρεσίες που 

απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με θέματα των μεταναστών.  

2. Γενικότερη δυσλειτουργία στο εκπαιδευτικό σύστημα της εκάστοτε χώρας της 

Ένωσης.  

3.Καταπόνηση του κοινωνικού ιστού. Η κοινωνική ομοιογένεια διαταράσσεται 

διότι οι μετανάστες έχουν οικονομικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. 

4. Διαρροή συναλλάγματος. Μεγάλο μέρος των χρημάτων που αποκτούν οι 

μετανάστες προωθείται στις χώρες προέλευσής των. 

5. Επιβάρυνση του κρατικού συστήματος υγείας. Οι μετανάστες συνήθως 

πάσχουν από διάφορες ασθένειες και σοβαρές λοιμώξεις οι οποίες απαιτούν πολλά και 

ακριβά φάρμακα. 

6. Απειλή για την ασφάλεια της εκάστοτε χώρας. Εσωτερικά δημιουργούνται, 

ιδίως από τους λαθρομετανάστες, παροικίες μειονοτήτων (γκέτο) και μπορεί να 

υπάρξουν κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών και το αστικό περιβάλλον. Από 

πλευράς δε εθνικής ασφάλειας της χώρας σε τυχόν περίοδο έντασης κρίσης δεν μπορεί 

να προβλεφθεί η συμπεριφορά των χιλιάδων αλλοδαπών (μεταναστών).  
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7. Ενδέχεται να εμφανισθούν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας, να γίνει 

δηλαδή εκμετάλλευση αυτών των φαινομένων από ανεξέλεγκτες ομάδες, να αυξηθεί η 

εγκληματικότητα (υπό μορφή τρομοκρατίας) σε βάρος των μεταναστών και να 

διαταραχθεί σοβαρά η έννομη τάξη.  

8. Αύξηση της εγκληματικότητας και εμφάνιση μορφών οργανωμένου 

εγκλήματος. Το οργανωμένο έγκλημα ενεργείται από ομάδες αλλοδαπών που 

συγκροτούνται σε «μαφίες». Αυτές εμπορεύονται τα ναρκωτικά, τα όπλα και την 

ανθρώπινη σάρκα. Αποτέλεσμα, σε αρκετές φυλακές χωρών της ΕΕ, οι αλλοδαποί 

κρατούμενοι να είναι η πλειονότητα. Ας αναλογιστούμε πόσο κοστίζει ο κάθε 

κρατούμενος εκτός των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης και των λειτουργικών 

δαπανών των διωκτικών και δικαστικών αρχών για την προώθηση των πολλαπλών 

δικαστικών των εκκρεμοτήτων και θα καταλάβουμε τη συνολική επιβάρυνση ενός 

κράτους. 

9. Πιθανή αρνητική επίδραση στους μισθούς και την απασχόληση π.χ. τυχόν 

αύξηση του κατωτάτου μισθού καθιστά την πρόσληψη παρανόμων μεταναστών 

ελκυστικότερη για τους εργοδότες. 

10. Παράνομες αποκτήσεις ιθαγένειας. Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να δελεάσει 

κάθε κυβέρνηση προκειμένου να προσπορισθεί πολιτικά και ψηφοθηρικά οφέλη. 

Πέραν όμως από τα παραπάνω η ΕΕ με τα κύματα μετανάστευσης του 

παρελθόντος δεν έχει πλέον τις υποδομές ώστε να μπορέσει να συντηρήσει αυτά τα άτομα 

που μαζικά περνούν τα «σύνορά» της. Οι μοναδικοί που ωφελούνται από αυτή την αθρόα 

εισαγωγή λαθρομεταναστών είναι οι δουλέμποροι του οργανωμένου εγκλήματος και είναι 

αυτοί οι οποίοι μπροστά στην μεγιστοποίηση του κέρδους τους ρίχνουν τα ημερομίσθια 

κάθε φορά όλο και περισσότερο, χωρίς φυσικά να νοιάζονται για τις περαιτέρω συνέπειες. 

Χωρίς το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι δυνατόν να διακινείται τέτοιος όγκος μεταναστών. 

Μόνο αυτό με τις διακρατικές δομές και διασυνδέσεις του, όπως αναφέρθηκε στην αρχή 

του παρόντος κεφαλαίου, έχει αυτή τη δυνατότητα. 

Και το τελευταίο ζήτημα πλην όμως και το σοβαρότερο όλων πλέον, που σχετίζεται 

με την απειλή που συνιστά η παράνομη μετακίνηση (για διάφορους λόγους) και είσοδος 

ατόμων στις χώρες της ΕΕ, είναι ότι εντός των εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων αυτών που 



-56- 

 

εισέρχονται ενδέχετο και είναι και σίγουρο πλέον, ότι παρεισφρέουν και άτομα που 

ουδόλως σχετίζονται με τους μετανάστες. Αντιθέτως αποτελούν εξτρεμιστικά και 

ριζοσπαστικά στοιχεία, όπως οι τζιχαντιστές που επανειλημμένα έχουν δηλώσει ότι 

εισέρχονται με αυτό τον  τρόπο στην Ευρώπη. Και κάθε άλλο παρά την ειρηνική συμβίωση 

με τους κατοίκους της Ένωσης επιθυμούν.  

Μερικά Συμπεράσματα  

 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα αίτια ύπαρξης και  συντήρησης 

του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης είναι αίτια πολιτικά, κοινωνικά και κυρίως 

οικονομικά. Το δε οικονομικό κίνητρο για το οργανωμένο έγκλημα είναι τεράστιο 

προκειμένου να ανακαλύπτει συνεχώς νέους τρόπους διακίνησης μεταναστών. Η 

αντιμετώπιση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να γίνει συλλογικά και οργανωμένα 

(λχ σε επίπεδο  χωρών μελών ΕΕ ή ακόμα και ΟΗΕ), αν θέλουμε να έχει αποτέλεσμα, 

καθόσον πολλά μέτρα προς άμβλυνση του φαινομένου δε δύνανται να ληφθούν από 

ένα μόνο κράτος. Αλλά και διότι οι διακρατικές δομές του οργανωμένου εγκλήματος 

απαιτούν και διακρατική συνεργασία αν είναι επιθυμητό να έχουμε αποτελεσματική 

αντιμετώπιση. Απαιτείται η συλλογική ανάληψη ενεργειών, κάτι που μπορεί να γίνει 

πρωτίστως μέσω ενός οργανισμού όπως η ΕΕ που διαθέτει τα μέσα και τις δυνατότητες 

(ΚΠΑΑ). 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων ή αλλιώς εμπορία ανθρώπων ( trafficking) ή 

κοινώς σωματεμπορία, αποτελεί τη σημερινή μορφή του γνωστού δουλεμπορίου. Ως εκ 

τούτου δεν είναι κάτι καινούργιο που εμφανίστηκε πρόσφατα. Αντιθέτως είναι αρκετά 

παλαιό φαινόμενο. Από αρχαιοτάτων χρόνων, με άλλη βέβαια μορφή, 

χρησιμοποιούνταν άνθρωποι ως αντικείμενα, πχ δούλοι, σκλάβοι, μέτοικοι, είλωτες κτλ. 

Είναι γνωστά δε τα καραβάνια των δουλεμπόρων ή οι γαλέρες που μετέφεραν δούλους 

από την Αφρική στην Αμερική κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Απλά τα 

τελευταία χρόνια έλαβε δημοσιότητα λόγω αφενός της ενασχόλησης των ΜΜΕ και 

αφετέρου της διάστασης που έχουν αποκτήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

συνεπακόλουθη προστασία τους. 
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Παράλληλα όμως παρατηρείται και μία αύξηση τόσο του αριθμού των διακινητών 

όσο και του αριθμού των διακινούμενων ατόμων. Σε αυτό συντελεί το γεγονός ότι 

αποτελεί μία πάρα πολύ επικερδή πηγή για το οργανωμένο έγκλημα. Κατά μία εκτίμηση 

επιφέρει κέρδη της τάξης των 32 δις δολαρίων ετησίως. Καταλαμβάνει δε την τρίτη 

θέση σε κερδοφορία μετά το εμπόριο όπλων κα ναρκωτικών. Υπολογίζεται επίσης ότι ο 

αριθμός των ατόμων που διαβιούν σε συνθήκες εκμετάλλευσης ανέρχεται παγκοσμίως 

σε 12 εκατομμύρια περίπου (UNODC 2009). 

Εξάλλου, για ένα τόσο σημαντικό αλλά και ευαίσθητο ζήτημα δεν υπήρχε μέχρι 

πρότινος καμμία διεθνώς συντονισμένη ενέργεια. Μόλις το 2000 υπογράφθηκε στο 

Παλέρμο της Σικελίας το πρωτόκολλο του ΟΗΕ για την «Πρόληψη, καταστολή και 

τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών». Το εν λόγω 

πρωτόκολλο συμπληρώνει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του υπερεθνικού 

οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό «ως εμπορία ανθρώπων ορίζεται 

η στρατολόγηση, μεταφορά απόκρυψη ή αποδοχή προσώπων με την απειλή χρήση 

βίας, ή χρήση βίας ή άλλων μέσων (…) ώστε να επιτευχθεί η συναίνεση του προσώπου 

με σκοπό την εκμετάλλευσή του» (ΟΗΕ 2000, α.3). 

Εδώ πρέπει να γίνουν δύο εννοιολογικές επισημάνσεις. Η πρώτη αφορά τη 

διαφορά που παρουσιάζει η εμπορία ανθρώπων από τις άλλες μορφές εμπορίας του 

οργανωμένου εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα στην εμπορία ανθρώπων το αντικείμενο 

του εμπορίου είναι έμψυχο υλικό, είναι δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος, κάτι που στρέφεται 

ευθέως έναντι του πυρήνα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και παραβιάζει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα.  Ενώ στις άλλες δύο σημαντικές εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος 

που είναι το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, το αντικείμενο του εμπορίου αποτελεί μη 

έμψυχο υλικό (Κυριαζή 2010, σελ.5 επ.). 

 Η δεύτερη επισήμανση αφορά τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ εμπορίας 

ανθρώπων και διακίνησης μεταναστών (migrants smuggling).  Τα στοιχεία που 

καθορίζουν τη διάκριση είναι τέσσερα κυρίως. Έτσι, στη διακίνηση ατόμων 

(μεταναστών ή μη) υπάρχει συνήθως το στοιχείο της συναίνεσης ενώ παράλληλα 

διαπιστώνεται απουσία βίας ή απειλή χρήσης βίας. Δηλαδή, το μετακινούμενο άτομο 

συνήθως αυτοβούλως υποβάλλεται στη διαδικασία της μετακίνησης. Αντιθέτως, στην 

εμπορία ανθρώπων κυριαρχεί το στοιχείο του εξαναγκασμού ή της παραπλάνησης για 
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μια καλύτερη ζωή και της άσκησης ή απειλής άσκησης βίας, προκειμένου το άτομο να 

συναινέσει στη μετακίνησή του ή να καμφθεί η αντίστασή του.  Το δεύτερο στοιχείο 

είναι ότι  υπάρχει διαφορά στο σκοπό της μετακίνησης. Στην εμπορία ανθρώπων ο 

σκοπός είναι ο προσπορισμός κέρδους στους διακινητές, αλλά με την μορφή της 

εκμετάλλευσης του ατόμου που συνεχίζεται με διάφορες μορφές κυρίως μετά την άφιξή 

του στον τόπο προορισμού. Ενώ στη διακίνηση ατόμου η μετακίνηση έχει μεν σκοπό 

την αποκόμιση κέρδους όχι όμως από την εκμετάλλευση ανθρώπου, αλλά από την 

μετακίνηση αυτή καθ’ αυτή. Το τρίτο αφορά τον τόπο προορισμού της μετακίνησης. 

Ενώ δηλαδή στη διακίνηση ατόμων ο προορισμός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τόπος 

που θα επιλεχθεί ως επί τω πλείστον από το άτομο που θα διακινηθεί, αντιθέτως στην 

εμπορία ανθρώπων αφενός δεν επιλέγεται και αφετέρου δεν είναι οποιοσδήποτε 

προορισμός, αλλά ένας και συγκεκριμένος και μάλιστα επιλέγεται από το διακινητή 

(ό.π. σελ. 10).  

 Το τελευταίο στοιχείο αφορά τη νομική διάσταση του θέματος που είναι όμως 

εξαιρετικά σημαντική, διότι αυτή καθορίζει και τα μετέπειτα δικαιώματα ή μη του 

διακινούμενου ατόμου, αλλά και τις υποχρεώσεις ή μη του κράτους υποδοχής. Έτσι, 

στην περίπτωση της διακίνησης ατόμων με σκοπό την εμπορία, αν αυτή αποδειχθεί, 

τότε  το έγκλημα στρέφεται κατά ανθρώπου και τα άτομα που διακινήθηκαν αποτελούν 

προστατευόμενα άτομα και ως εκ τούτου χαίρουν μίας σειράς δικαιωμάτων που 

απορρέουν από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (στέγαση, περίθαλψη, 

στήριξη κτλ.). Κάτι που στην περίπτωση της διακίνησης μεταναστών δεν ισχύει, διότι 

αυτή αποτελεί έγκλημα κατά της δημοσίας τάξης. Τα δε άτομα αντιμετωπίζονται ως 

παράνομα εισελθέντα (Κυριαζή 2010, σελ. 14-15). 

Ως τώρα πηγές ύπαρξης αλλά και διατήρησης του φαινομένου εντοπίζονται  

κυρίως δύο. Η πρώτη αφορά τις χώρες προέλευσης των ανθρώπων που διακινούνται 

και η δεύτερη αφορά τις χώρες προορισμού των ατόμων αυτών. Έτσι, οι χώρες από τις  

οποίες προέρχονται τα διακινούμενα άτομα συνήθως μαστίζονται από συρράξεις ή 

διαμάχες και η αστάθεια τόσο πολιτική όσο και γενικότερη είναι δεδομένη.  Η ανεργία, η 

φτώχεια και η εξαθλίωση κυριαρχούν. Εξάλλου δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που λόγω 

φυσικών φαινομένων (λειψυδρία, καταστροφές κτλ) οι άνθρωποι γίνονται πιο ευάλωτοι 

και ως εκ τούτου ευκολότερα θύματα εμπορίας. Όσον αφορά τώρα τις χώρες 

προορισμού τα αίτια εντοπίζονται στην ύπαρξη ζήτησης των υπηρεσιών των θυμάτων 
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που αφορούν είτε στην εργασία χαμηλής αμοιβής, είτε στην εργασία σεξουαλικής 

μορφής. Επίσης και τα νομικά πλαίσια  που διέπουν τη μεταναστευτική πολιτική των 

χωρών αυτών συμβάλλουν στη συντήρηση του φαινομένου. Και αυτό διότι συνήθως 

είναι πολύ αυστηρά, μην αφήνοντας περιθώρια νόμιμης μετανάστευσης με αποτέλεσμα 

τα άτομα που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην προσπάθειά τους να το επιτύχουν 

να γίνονται θύματα εμπορίας ανθρώπων και να καταντούν αντικείμενο εκμετάλλευσης. 

(Κυριαζή 2010, σελ.4). 

Το οργανωμένο έγκλημα και εδώ δικαίως χαρακτηρίζεται ως οργανωμένο. 

Καθόσον με  διάφορες μεθόδους προσπαθεί να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά 

από την πολιτεία. Έτσι, ενώ προ 20 ετών αντιμετώπιζε τα θύματά του με βία 

κακομεταχείριση  και απειλή σήμερα έχει εξελίξει τις μεθόδους του, αντιμετωπίζοντας τα 

σημερινά θύματά του με πιο ήπιο τρόπο. Δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον στην 

κακοποίηση ή την απειλή ή τη χρήση βίας στα θύματά του,  αλλά τους προσφέρει 

αμοιβή για την εργασία τους (χαμηλή μεν, αμοιβή δε), μέρες αργιών, προστασία, στέγη 

κτλ.  Όλα αυτά αποσκοπούν στο να αποτρέψει τα θύματά του από το να 

προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τα δίκτυα του. Διότι μπορεί μεν οι συνθήκες να είναι 

άθλιες σε σχέση με εργαζόμενους του δυτικού κόσμου, αλλά συγκριτικά με τις χώρες 

από τις οποίες προέρχονται  τα θύματα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Οπότε 

καθίσταται ακόμα δυσκολότερο το έργο των αρχών στο να αντιμετωπίσουν το 

οργανωμένο έγκλημα, διότι δεν υπάρχουν καταγγελίες ή διαρροές. Είναι μια διαδικασία 

ισοπέδωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας διότι τα θύματα σταδιακά παύουν να 

ελπίζουν και να διεκδικούν τη σωτηρία τους. Πρόκειται για το λεγόμενο  «χαμογελαστό 

trafficking» (ΥΠΕΞ 2015). 

Γίνεται αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων 

δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ενός και μόνου κράτους, αλλά τουναντίον αποτελεί 

συλλογική υπόθεση. Προκειμένου δε να είναι αποτελεσματική μπορεί και πρέπει να 

κινηθεί σε τρεις άξονες παράλληλα. Οι άξονες αυτοί είναι της καταστολής, της 

προστασίας και τέλος της πρόληψης  (ΥΠΕΞ 2015).  Ο πρώτος που αφορά στην 

κατασταλτική προσέγγιση, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 

σε επίπεδο κράτους προκειμένου να καταστείλει το φαινόμενο. Περιλαμβάνει δηλαδή 

μέτρα δίωξης, του εγκλήματος. Ο δεύτερος άξονας κινείται στη σφαίρα της 

ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την 
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προστασία των θυμάτων (Κυριαζή 2010, σελ. 7). Απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

προστασίας και παροχής αρωγής στα θύματα, που θα συμβάλει στην προστασία τους, 

που αν αυτό γίνει γνωστό στα θύματα θα τα παρακινήσει στο να θέλουν να 

απαλλαγούν από τα δεσμά τους. Αυτό όμως για να επιτευχθεί πρέπει να γίνει 

συλλογικά και από όλες τις χώρες προορισμού. Που ναι μεν σε παγκόσμιο επίπεδο 

είναι δύσκολο, σε επίπεδο όμως ΕΕ είναι εφικτό, καθόσον υπάρχουν ήδη οι 

μηχανισμοί, όπως η ΚΕΠΠΑ, που θα επιτρέψουν την υλοποίηση. Και τέλος το τρίτο 

στάδιο, σε διακρατικό επίπεδο, αφορά την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αίτιων που 

αναγκάζουν τα άτομα να γίνονται θύματα trafficking στις χώρες εκκίνησης. Αυτό 

συμβάλει άμεσα στην πρόληψη.  Και εδώ η ΚΕΠΠΑ με τον επιχειρησιακό της βραχίονα 

την ΚΠΑΑ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης.  

Επιπρόσθετα προκειμένου να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της σύγχρονης 

εμπορίας ανθρώπων, πρέπει  η δράση της πολιτείας να είναι οργανωμένη και 

συντονισμένη. Έτσι, απαιτείται διασυνοριακή συνεργασία προκειμένου να μπορεί να 

εμποδιστεί  ή τουλάχιστον να δυσχερανθεί αρκετά η διακίνηση και να αποτελεί 

αποτρεπτικό παράγοντα. Ένα άλλο μέτρο είναι αυτό της παροχής καλύτερων 

συνθηκών διαβίωσης είτε στις χώρες προορισμού (για να ενθαρρύνονται οι 

καταγγελίες) είτε στις χώρες προέλευσης των θυμάτων (για να αποτρέπονται να 

εκκινούν). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω  διακρατικών συμφωνιών χρηματοδότησης, 

ιδιαίτερα από μεγάλους και εύρωστους οργανισμούς όπως είναι η ΕΕ και οι μηχανισμοί 

που αυτή διαθέτει (ΚΕΠΠΑ, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας κτλ.). 

Η Ευρώπη παραδοσιακά αποτελεί περιοχή προορισμού των θυμάτων της 

σωματεμπορίας. Έτσι αντιλαμβανόμενη τη θέση της έχει ήδη έχει κάνει το πρώτο βήμα 

προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης, με τη σύμβαση του συμβουλίου της Ευρώπης 

για «Δράση κατά της Εμπορίας ανθρώπων» που υιοθετήθηκε το 2005 και αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο κείμενο που αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, όχι βέβαια σε διεθνές 

επίπεδο αλλά σε  περιφερειακό (Κυριαζή 2010, σελ. 304). 

Μερικά Συμπεράσματα  

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πως το εν λόγω ζήτημα εκτός από καθαρά κοινωνικό 

είναι και πολιτικό καθώς και οικονομικό θέμα. Εκτός δε από καθαρά χωρικό είναι 

πρωτίστως υπερεθνικό και διακρατικό ζήτημα. Καθόσον σπάνια εξαντλείται εντός των 
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συνόρων της επικράτειας μίας και μόνο χώρας. Συνήθως για να ολοκληρωθεί 

παρεμβάλλονται μία σειρά από κρατικών ή και μη κρατικών οντοτήτων (οργανωμένο 

έγκλημα). Τα δε αποτελέσματά της είναι αυτά που έχουν κατά κύριο λόγο αντίκτυπο 

στο σύνολο της διεθνούς κοινότητας.  

Καθόσον η εμπορία ανθρώπων εντοπίζεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του 

κόσμου η αντιμετώπισή της είναι αυτονόητο ότι απαιτεί και αυτή μία συντονισμένη 

διακρατική συνεργασία όλων των χωρών. Σε επίπεδο δηλαδή διεθνούς δικαίου. Αρκετά 

φιλόδοξη σκέψη, αν αναλογιστούμε τα συμφέροντα και κυρίως το οικονομικό όφελος 

που εμφιλοχωρεί. Σε επίπεδο όμως ΕΕ που ήδη υφίσταται ένας δοκιμασμένος 

υπερεθνικός μηχανισμός παραγωγής δεσμευτικών και κοινώς αποδεκτών από τα κράτη 

μέλη κανόνων δικαίου, είναι αρκετά πιο εύκολο να λάβει χώρα μία τέτοια συλλογική 

αντιμετώπιση. Προκειμένου όμως να γίνει κάτι τέτοιο απαιτούνται πολιτικές αποφάσεις. 

Και πολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά κύριο λόγο με τη μορφή των διακρατικών 

συμφωνιών ή του κοινοτικού δικαίου. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 

πολιτικής βούλησης για την επίλυση του φαινομένου.  

Η Ευρώπη όπως αναφέρθηκε έχει κάνει ένα πρώτο βήμα προς την υιοθέτηση 

θεσμικού πλαισίου. Στα πλαίσια τώρα της ΕΕ κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να γίνει 

μέσω της ΚΕΠΠΑ και του εργαλείου της, της ΚΠΑΑ. Ο μηχανισμός και εδώ υπάρχει. 

Απαιτείται μόνο η πολιτική βούληση για πρωτοβουλία  υλοποίησης μέτρων 

αντιμετώπισης μέσω της θέσπισης των αντίστοιχων κανόνων δικαίου. 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 

Ετυμολογικά η λέξη λαθρεμπόριο είναι σύνθετη και απαρτιζόμενη από τις λέξεις 

λαθραίος και εμπόριο. Το οποίο με τη σειρά του έχει τις ρίζες του στο ρήμα λανθάνω 

που σημαίνει υπάρχω χωρίς να γίνομαι αντιληπτός, διαφεύγοντας δηλαδή της 

προσοχής (Μπαμπινιώτης 2009, σελ. 754). Έτσι, υπό αυτή την έννοια μπορεί να 

περικλεισθεί οτιδήποτε διακινείται κρυφά διαφεύγοντας της προσοχής των αρχών είτε 

προς αποφυγή δασμών, τελών ή φόρων, είτε λόγω αδυναμίας νόμιμης διακινήσεως και 

πάντα με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους.  

Είναι πτυχή του οικονομικού εγκλήματος καθόσον αφορά τη λεγόμενη 

παραοικονομία και συνδέεται ή και διεξάγεται κατά βάση από το οργανωμένο διεθνές 
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έγκλημα. Πολύ σημαντική δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την απειλή της 

εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, καθόσον τα κέρδη που αποκομίζονται από αυτή είναι 

τεράστια. Και συνήθως τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνται για να τροφοδοτούν άλλες 

παράνομες δραστηριότητες τόσο του οργανωμένου εγκλήματος όπως τρομοκρατικές 

επιθέσεις που απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, υλικά και μέσα, όσο και άλλου είδους 

δράσεις όπως ο προσηλυτισμός στον ισλαμικό ριζοσπαστικό, που προκειμένου να είναι 

αποτελεσματικός απαιτεί τεράστια ποσά. 

Όσον αφορά τώρα αποκλειστικά το λαθρεμπόριο ειδωμένο per se, απώτερος 

πάντα σκοπός είναι η αποφυγή πληρωμής δασμών με την καταστρατήγηση της 

κείμενης νομοθεσίας, οπότε στην πράξη  είναι η λεγόμενη μαύρη αγορά και ως εκ 

τούτου αποτελεί μορφή εξαπάτησης των αρχών ενός κράτους. Συνήθως αφορά 

αντικείμενα με υψηλούς δασμούς ή φόρους κατανάλωσης προκειμένου να είναι 

συμφέρουσα η παράνομη διακίνησή τους. Το εύρος συνεπώς του λαθρεμπορίου είναι 

τεράστιο, ξεκινώντας από μικρά, ακίνδυνα και σχετικά χαμηλού κόστους προϊόντα 

όπως είδη ένδυσης και υπόδησης ή τσιγάρα και ποτά, μέχρι σύνθετα, πολυτελείας ή 

ακριβά, σπάνια ή και επικίνδυνα υλικά, όπως αρχαιότητες, έργα τέχνης, πολύτιμοι 

λίθοι, ναρκωτικά, καύσιμα, όπλα ή ακόμα και πυρηνικά υλικά. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μία σημαντική εννοιολογική διάκριση που συχνά  

οδηγεί σε παρερμηνείες. Άλλο ζήτημα είναι η παράνομη διακίνηση νόμιμων προϊόντων 

(καύσιμα, τσιγάρα, ποτά κτλ.) και άλλο η παράνομη διακίνηση απαγορευμένων 

ελεύθερης εμπορίας ειδών (όπως λχ όπλα, ναρκωτικά, αρχαιότητες κτλ.). Η πρώτη 

αποτελεί τη λαθρεμπορία, ενώ η δεύτερη την παράνομη διακίνηση απαγορευμένων 

ειδών.  Σύμφωνα με τον εθνικό τελωνειακό και φορολογικό κώδικα (Ν. 2960/2001 α. 

155 επ. και Ν. 3583/2007) το λαθρεμπόριο αποτελεί ιδιώνυμο ποινικό έγκλημα, δηλαδή 

έγκλημα που τιμωρείται βαρύτερα από το κοινό τελωνειακό έγκλημα. Ως εκ τούτου 

διαφοροποιείται από την απλή τελωνειακή παράβαση που τιμωρείται με επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) και επισύρει επιπρόσθετα ποινικές κυρώσεις, 

κατάσχεση του εμπορεύματος και δίωξη του δράστη. Συνίσταται σε κάθε ενέργεια 

εισαγωγής ή εξαγωγής εμπορευμάτων ή υλικών από τα σύνορα ενός κράτους χωρίς 

την άδεια των αρμοδίων αρχών με σκοπό την αποστέρηση από το κράτος δασμών, 

τελών ή φόρων. Συνεπώς καθοριστικό στοιχείο είναι η ύπαρξη ή μη δόλου στην 

ενέργεια του δράστη.  
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Ακολούθως θα εξετάσουμε συνοπτικά τις τρεις κυριότερες περιπτώσεις 

λαθρεμπορίας νόμιμων προϊόντων λόγω της σημασίας τους, αλλά και του μεγάλου 

οικονομικού κέρδους που αποφέρουν στους διακινητές τους. 

 

1. Λαθρεμπόριο ενεργειακών προϊόντων 

Αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων περιπτώσεων του λαθρεμπορίου με 

τεράστια κέρδη ετησίως. Οι εκτιμήσεις ποικίλουν και κυμαίνονται λχ για τη χώρα μας 

από 500εκ. έως και 2 δις ευρώ ετησίως (Γεωργάς 2015). Το λαθρεμπόριο ενεργειακών 

προϊόντων αφορά κυρίως το πετρέλαιο και τα παράγωγα αυτού. Είτε με τη μορφή μη 

απόδοσης των προβλεπόμενων φόρων και δασμών, είτε με τη μορφή της νόθευσής του 

ή χρήση άλλης από αυτής για την οποία προοριζόταν.  

 

2. Λαθρεμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και οινοπνευματωδών 

     Η κατηγορία αυτή του λαθρεμπορίου ανθεί κυρίως λόγω του κινήτρου που 

υπάρχει στους διακινητές να αποφύγουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) που 

επιβάλλεται συνήθως στα αλκοολούχα ποτά σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Αφορά τόσο τα 

υψηλής περιεκτικότητάς σε αλκοόλη ποτά όπως Ουίσκι, Βότκα κτλ όσο και τα 

χαμηλότερης, κρασί, μπύρα αλλά και τα ενδιάμεσα προϊόντα που προέρχονται από τη 

διαδικασία της ζύμωσης. Περιλαμβάνει κυρίως την παράνομη ή λαθραία εισαγωγή και 

διάθεση των ποτών, τη λαθραία διακίνηση και τη μη απόδοση  ΕΦΚ, την εικονική 

εξαγωγή και τελικώς τη διάθεση στην εσωτερική αγορά. Περιλαμβάνει όμως και την 

παράνομη απόσταξη αλλά και την παραγωγή συνθετικής αλκοόλης που διατίθεται για 

φυσική. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τα ποτά είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία 

καθόσον νοθεύονται με ουσίες επικίνδυνες, πλην όμως χαμηλού κόστους και ως εκ 

τούτου πρόσφορες για χρήση σε διαδικασία νοθείας (Θεοδωράκης 2011, σελ. 66). 

 

3. Λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων  

Αφορά τα πάσης φύσεως προϊόντα καπνού όπως τσιγάρα, πούρα, σιγαρίλος, 

χύμα καπνό και παράγωγα αυτών. Οι μέθοδοι διάθεσης και προμήθειας είναι ακριβώς 

οι ίδιοι όπως στην ανωτέρω περίπτωση των αλκοολούχων ποτών. Και εδώ τα κέρδη 

για τους λαθρεμπόρους πολλά και οι απώλειες για τα κράτη τεράστιες. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι μόνο για τη χώρα μας είναι της τάξης των 650 εκ. ευρώ ετησίως 

(ΕΘΝΟΣ 2015). 
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Πέραν των ανωτέρω κατηγορών που εξετάστηκαν και αφορούσαν τις κυριότερες 

περιπτώσεις παράνομης διακίνησης νόμιμων όμως ειδών, υπάρχει όπως αναφέρθηκε 

και η παράνομη διακίνηση απαγορευμένων ειδών. Αυτά κατά σειρά προσπορισμού 

κέρδους είναι η διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, ανθρώπων και 

τέλος σπάνιων ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας. Δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω 

διότι αποτελούν αντικείμενα τόσο μεγάλα που από μόνα τους το καθένα μπορεί να 

αποτελέσει θέμα ξεχωριστής διατριβής. 

 

Τέλος, ειδική κατηγορία λαθρεμπορίου αποτελεί η διακίνηση προϊόντων που 

ενσωματώνουν το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τέτοια είναι τα προϊόντα που 

απομιμούνται γνήσια, τα πλαστά, τα παραποιημένα αλλά και γνήσια ή μη 

εξουσιοδοτημένα αντίγραφα που διακινούνται όμως παράνομα, τα λεγόμενα και 

πειρατικά. Ο παγκόσμιος οργανισμός τελωνείων, ο ΟΟΣΑ,  ο παγκόσμιος  οργανισμός 

εμπορίου αλλά και η ΕΕ εκτιμούν ότι περί το 5-7% του παγκόσμιου εμπορίου ανήκει σε 

αυτή την κατηγορία. Οι απώλειες πέραν των χρηματικών συνίστανται και σε απώλεια 

χιλιάδων θέσεων εργασίας (Ο.Π.Ι. 2015). 

 

Μερικά Συμπεράσματα  

Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο των χωρών της ΕΕ προσπαθεί να διασφαλίσει όσο 

το δυνατόν περισσότερο τη νομιμότητα στη διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων. 

Όμως αυτό παραβιάζεται όταν διακινούνται εμπορεύματα παράνομα. Η αντιμετώπιση 

και η πάταξη του φαινομένου δεν είναι εύκολη. Διότι από τη μια έχουμε το συνεχώς 

εξελισσόμενο και μεταλλασσόμενο αλλά συγχρόνως και ευέλικτο οργανωμένο έγκλημα 

και από την άλλη τα κράτη και τους διεθνείς οργανισμούς που ως δυσκίνητες και αργές 

οντότητες αδυνατούν να ελέγξουν το φαινόμενο. Προκειμένου να υπάρξει αντιμετώπιση 

ουσιαστικής φύσεως πρέπει να υπάρξει στοχευμένος έλεγχος στα προϊόντα που 

εισάγονται και εξάγονται, αλλά και στη φύλαξη των συνόρων και των οδών μεταφοράς 

από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι προφανές λοιπόν ότι μεμονωμένα τα κράτη είναι 

αδύνατον να είναι αποτελεσματικά. Απαιτείται συλλογικότητα και σύμπνοια στις 

αποφάσεις. Καθόσον δεν αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες το ίδιο έντονα το πρόβλημα, 

δεν είναι όλες το ίδιο πρόθυμες να συνδράμουν. Πρέπει όμως όλες να 

συνειδητοποιήσουν και πιο πολύ αυτές που δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα, ότι αργά ή 



-65- 

 

γρήγορα το οργανωμένο έγκλημα θα έρθει και στη δική τους επικράτεια. Διότι το χρήμα 

και το κέρδος δεν έχει σύνορα. Συνεπώς είναι προς το συμφέρον τους να δράσουν εκ 

των προτέρων. Και αν αυτό φαντάζει δύσκολο παγκόσμια, είναι ιδιαίτερα εφικτό σε ένα 

υπερεθνικό οργανισμό που μετρά πάνω από μισό αιώνα ζωής (με τις διάφορες μορφές 

που είχε μέχρι τώρα) όπως είναι η ΕΕ και τα εργαλεία που αυτή έχει στη διάθεσή της 

(ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ). 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ (ΟΜΚ) 

           Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο (Κώδικας ΗΠΑ 2015, παρ.2332α)48, ως όπλο 

μαζικής καταστροφής ορίζεται: 

α. κάθε καταστροφική συσκευή εκρηκτική ή δηλητηριωδών αερίων (όπως βόμβες, 

κροτίδες, χειροβομβίδες, πύραυλοι, ρουκέτες, νάρκες, ή με οποιοδήποτε άλλο όρο ήθελε  

αυτά ονομασθούν). 

β.  κάθε όπλο που έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται να προκαλέσει θάνατο ή σωματική βλάβη 

μέσω της απελευθέρωσης, διάδοσης ή τις επιπτώσεις των τοξικών ή δηλητηριωδών 

χημικών ουσιών. 

γ. Κάθε όπλο που περιλαμβάνει ένα βιολογικό παράγοντα, τοξίνη ή φορέα 

δ. κάθε όπλο που έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώσει ακτινοβολία ή ραδιενέργεια σε 

επίπεδα επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή. 

Τα όπλα μαζικής καταστροφής, διακρίνονται δε σε πυρηνικά, χημικά και βιολογικά49 

όπλα. Ισχύουν δε τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στην περίπτωση του λαθρεμπορίου, 

αναφορικά με την αποκόμιση κέρδους και τη διάθεση των ποσών για δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την ασφάλεια της ΕΕ και τον ισλαμικό ριζοσπαστισμό. Ακολούθως θα 

εξετάσουμε συνοπτικά την κάθε μια από τις τρεις αυτές κατηγορίες των ΟΜΚ και για έναν 

ακόμη λόγο. Για την επικινδυνότητά τους. 

 

                                            
48 Κώδικας Δημοσίου Δικαίου ΗΠΑ, τίτλος 18, μέρος Ι, κεφ.113Β,παρ.2332α. 

49 Όλα μαζί συνιστούν τη λεγόμενη «τρομοκρατία NRBC». Εκ του αγγλικού Nuclear, Radiological, 
Biological, Chemical και αποδιδόμενη ως ΠΡΒΧ στα ελληνικά  (Πυρηνική, Ραδιολογική, Βιολογική, Χημική). 
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Πυρηνικά Όπλα 

Η διασπορά των πυρηνικών όπλων και της πυρηνικής τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας είναι ένα από τα κεντρικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η 

Δύση μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Αντίθετα προς αισιόδοξες προβλέψεις στις 

αρχές της δεκαετίας του ΄90 για τη μείωση του ρόλου της πυρηνικής ισχύος στη νέα 

εποχή, η κατάρρευση του διπολισμού δεν τερμάτισε τη διασπορά των πυρηνικών, αλλά 

απλώς άλλαξε τους όρους λειτουργίας της. 

 Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου οι ΗΠΑ και ΕΣΣΔ ανέπτυξαν μια σχέση έντονου 

ανταγωνισμού για την απόκτηση πυρηνικών όπλων υψηλής τεχνολογίας προκειμένου να 

διατηρήσουν με μικρές αυξομειώσεις ισοδυναμία των οπλοστασίων τους. Ειδικά για τις 

ΗΠΑ η πυρηνική ισχύς είχε σκοπό να αντισταθμίσει την κατωτερότητα της  χώρας έναντι 

της Σοβιετικής Ένωσης σε συμβατικές δυνάμεις. Μετά το 1989/90 οι όροι του παιχνιδιού 

αντιστράφηκαν. Οι ΗΠΑ διαθέτουν πανίσχυρες συμβατικές δυνάμεις, ενώ η πυρηνική 

ενέργεια θεωρείται από πολλές νέες περιφερειακές δυνάμεις η θεραπεία για τη δική τους 

κατωτερότητα σε συμβατικό οπλοστάσιο, που ούτως ή άλλως απαιτεί μακροπρόθεσμες 

και δαπανηρές προσπάθειες για να αποκτηθεί και είναι αμφίβολο αν θα κατόρθωνε ποτέ 

να απειλήσει το αμερικανικό στράτευμα (Κουσκουβέλης 2007).  

 Ως αποτέλεσμα, η Δύση προσπαθεί να αποκόψει το δρόμο σε χώρες ή και 

οργανώσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και γενικότερα όπλα μαζικής 

καταστροφής. Τα πυρηνικά όπλα αποκτούν σε αυτό το πλαίσιο μια κρίσιμη νέα λειτουργία. 

Γίνονται εργαλεία ισχύος για τους αδύναμους του διεθνούς συστήματος, είτε αυτοί 

χρειάζονται να ενισχυθούν στρατιωτικά για να επιλύσουν προβλήματα ασφαλείας και 

άμυνας, είτε για να προωθήσουν τα συμφέροντα τους και να αποκτήσουν πολιτικό 

εκτόπισμα ικανό να επιβάλει τους πολιτικούς και στρατηγικούς τους στόχους. Και στις δύο 

περιπτώσεις για τη Δύση γεννάται αυτόματα ο συσχετισμός μεταξύ διασποράς όπλων 

μαζικής καταστροφής και μιας από τις πλέον επικίνδυνες παρενέργειες της κατάρρευσης 

του διπολικού κόσμου, της διεθνούς τρομοκρατίας, πρωτίστως δε, της πυρηνικής της 

εκδοχής. 

Μετά την κατάρρευση της πρώην ΕΣΣΔ, η δημιουργία μικρών ανεξάρτητων κρατών 

με πυρηνική υποδομή και περιορισμένη δυνατότητα ασφάλειας, συντήρησης και 

αξιοποίησης τέτοιου  είδους υλικού, σε συνδυασμό και με την κακή οικονομική κατάστασή 
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τους, αύξησε την πιθανότητα διακίνησης των πυρηνικών υλικών, και εξειδικευμένου 

επιστημονικού προσωπικού προς άγνωστες κατευθύνσεις (Καραγιάννης 2015).  

Εκτός από την κατασκευή πυρηνικών όπλων απειλή αποτελεί και η χρήση «Όπλων 

Ραδιενεργούς Διασποράς», τα οποία είναι σχεδιασμένα να διασκορπίζουν ραδιενεργό 

υλικό, δίχως να προηγηθεί πυρηνική έκρηξη, προξενώντας βλάβες από "α", "β" και "γ" 

σωματιδιακή ακτινοβολία, καθώς και από εκλυόμενα νετρόνια. Το ραδιενεργό υλικό αυτών 

των όπλων μπορεί να προέρχεται από καύσιμα πυρηνικών αντιδραστήρων ή από 

νοσοκομειακά και πανεπιστημιακά εργαστήρια (ΝΣΠ 2003).  

Οι χώρες που επίσημα διαθέτουν σήμερα πυρηνικά όπλα είναι: οι ΗΠΑ, η 

Ρωσία, ορισμένες από τις χώρες που αποτελούσαν την πρώην Σοβιετική Ένωση, όπως η 

Λευκορωσία, το Καζακστάν και η Ουκρανία και επίσης η Αγγλία, η Γαλλία και η Κίνα. 

Πυρηνικές δυνατότητες διαθέτουν επίσης η Νότια Αφρική, η Αργεντινή, η Βραζιλία, το 

Ισραήλ, η Ινδία, το Πακιστάν, το Ιράκ, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα, ενώ σταδιακά εισέρχεται 

στην ομάδα αυτή και η Τουρκία (Ντόκος 1992).  

Οι αναφορές σχετικά με την παράνομη διακίνηση πυρηνικών υλικών, αν και είχαν 

δείξει μια δραματική αύξηση περιστατικών στις αρχές τις δεκαετίας του 1990, παρουσιάζουν 

έκτοτε πτωτική τάση. Τα περισσότερα δε περιστατικά έχουν να κάνουν με ραδιενεργά 

ισότοπα, φυσικό ή χαμηλών εντάσεων Ουράνιο και όχι με άμεσο υλικό που 

χρησιμοποιείται στα πυρηνικά όπλα. Παρόλα αυτά ποσότητες από Πλουτώνιο που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή όπλων και ενισχυμένο Ουράνιο έχει ήδη κατασχεθεί στο 

παράνομο εμπόριο, που πολύ πιθανόν είναι να προέρχεται από Ρωσικές πυρηνικές 

εγκαταστάσεις. Από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν κατασχεθεί ποτέ ήταν και αυτή 

της Τσεχίας και αφορούσε 2,7 κιλά Ουρανίου υψηλών προδιαγραφών και 360 γραμμάρια 

Πλουτωνίου (ΝΣΠ 2003).  

Το γεγονός της διάσπαρτης πλέον κατανομής των πυρηνικών κεφαλών υπήρξε και 

η αιτία δημιουργίας ανησυχίας για την ασφάλεια τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θετική 

θεωρείται η επί της ουσίας βοήθεια με σειρά μέτρων των ΗΠΑ, στη δημιουργία μιας 

υποδομής για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των πυρηνικών κεφαλών αυτών των 

τεσσάρων χωρών. 
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Ένα άλλο θέμα που τίθεται τώρα είναι αυτό της λεγόμενης «πυρηνικής 

τρομοκρατίας» ή της χρήσης πυρηνικών υλικών με σκοπό τον εκφοβισμό μεγάλων 

πληθυσμιακών ομάδων, που πήρε διαστάσεις κατ' αρχήν  με τις συλλήψεις ατόμων που 

διακινούσαν παράνομα ποσότητες ραδιενεργών υλικών. Οι συλλήψεις αυτές κατανέμονται 

ανάλογα με το διακινητή σε διαφορετικές κατηγορίες και εκπροσωπούν διαφορετικό 

κίνδυνο, με κοινό παρονομαστή και κοινό αποτέλεσμα. Ο παρονομαστής είναι πάντα ο 

ίδιος: το κέρδος και το αποτέλεσμα πάλι πάντα το ίδιο: μία άκρως επικίνδυνη για τη διεθνή 

κοινότητα μορφή βίας και τρομοκρατίας (Μπόση 1999, 176).  

Αντιμετώπιση χρήσης πυρηνικών όπλων εκτός από το προληπτικό κτύπημα και 

την απαγόρευση κατοχής πρώτων υλών και τεχνογνωσίας δεν υπάρχει όσο αφορά τη 

χρήση τους από τρομοκράτες, εγκληματίες ή φανατικές θρησκευτικές ομάδες. Λύση όσο 

αφορά τη χρήση τους από κράτη πιθανόν να αποτελεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων με 

δυνατότητα ανταπόδοσης του κτυπήματος από τα κράτη που απειλούνται, και πιθανώς η 

ύπαρξη δορυφορικού συστήματος εντοπισμού και η καταστροφή των πυραύλων πριν 

φτάσουν στο στόχο τους (Κουσκουβέλης 2007). Θετικό στοιχείο όσο αφορά την 

αντιμετώπιση της πυρηνικής απειλής από μη κρατικές οργανώσεις και ομάδες αποτελεί το 

γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τόσο στην απόκτηση της απαραίτητης 

πρώτης ύλης για την κατασκευή  του όπλου, όσο και στη δυνατότητα μεταφοράς του στον 

στόχο.  

Χημικά  Όπλα 

 Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κρατών τα οποία έχουν αναπτύξει χημικό 

οπλοστάσιο. Σύμφωνα με αδιαβάθμητες πληροφορίες της CIA χώρες που έχουν 

αναπτύξει επιθετικό χημικό οπλοστάσιο είναι η Κίνα, η Ινδία, το Ιράν, το Ιράκ, η Λιβύη, η 

Βόρεια Κορέα, το Πακιστάν, η Ρωσία, η Συρία και το Σουδάν. Συνολικά εκτιμάται ότι 25 

κράτη διατηρούν προγράμματα κατασκευής χημικών ή/και βιολογικών όπλων. Ακόμα 

υπάρχουν πληροφορίες ότι τρομοκρατικές ομάδες είτε κατέχουν ήδη, είτε βρίσκονται κοντά 

στην απόκτηση χημικών όπλων. Βέβαια μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποτελεσματική 

χρήση χημικών όπλων σε τρομοκρατικά κτυπήματα, δεν μπορεί όμως να αποκλειστεί η 

πιθανότητα επιτυχημένων κτυπημάτων στο μέλλον (Μαυρομανωλάκης 2003).   

Η δυνατότητα απόκτησης χημικών όπλων ενώ είναι διαδικασία που μπορεί να 

εκτελεστεί από κράτη φαίνεται, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο 
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επίτευγμα για μία τρομοκρατική ομάδα.  Αρχικά η απόκτηση τεχνογνωσίας ήταν μία 

πρόκληση. Σήμερα όμως, τα χημικά όπλα σε αντίθεση με τα πυρηνικά μπορούν να 

κατασκευαστούν με μεγάλη ευκολία, ακόμη και με υλικά που κυκλοφορούν ελεύθερα στο 

εμπόριο και ως εκ τούτου προκύπτει το ζήτημα της λεγόμενης «χημικής τρομοκρατίας». 

Τα υλικά παραγωγής, όπως και η τεχνολογία παραγωγής είναι απλούστερη της 

πυρηνικής τεχνολογίας. Οπότε μπορούν και να χρησιμοποιηθούν από τρομοκρατικές 

ομάδες. 

Πολλά από τα χημικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολέμους, ειδικά αυτά 

της πρώτης γενιάς παραγωγής τους, βασίζονται σε μια τεχνολογία που χρονολογεί ήδη 

ογδόντα χρόνια. Πολύ απλά και γρήγορα, τα χημικά όπλα μπορούν να κατασκευαστούν 

και να χρησιμοποιηθούν από όποιον επιθυμεί να τα κατασκευάσει. Ένα δείγμα ως προς την 

ευκολία κατασκευής, και της ακόμη μεγαλύτερης ευκολίας χρήσης έδωσε ο Ιάπωνας 

θρησκευτικός ηγέτης Σόκο Ασαχάρα, το Μάρτιο του 1995, με τη χρήση της χημικής ουσίας 

Σαρίν (sarin) στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Τόκιο. Η χρήση του Σαρίν είχε σαν 

αποτέλεσμα το θάνατο δεκάδων ατόμων και την πρόκληση προβλημάτων, όπως 

ασφυξία, εμετούς, παραλυσία και δυσφορία σε εκατοντάδες άτομα που βρίσκονταν 

εκείνη την ώρα στον υπόγειο σιδηρόδρομο. Το γεγονός αυτό απέδειξε το μέγεθος του 

κίνδυνου από μια άκρως απλή ως προς τη χρήση μορφή, αλλά και άκρως επικίνδυνη  

στα χέρια των ομάδων της χημικής τρομοκρατίας (Μπόση 1999, 184). Κατά αναλογία 

κάτι αντίστοιχο δύναται να συμβεί από ηγέτες και του ισλαμικού ριζοσπαστισμού όπως 

είναι η  περίπτωση του ISIS. 

 Με τις παρούσες συνθήκες η αντιμετώπιση της απειλής των χημικών όπλων όσο 

αφορά τη προστασία κατοικημένων περιοχών φαίνεται ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια της 

κατανόησης του προβλήματος, του συντονισμού και της εκπαίδευσης. Η αδυναμία 

εξοπλισμού και εκπαίδευσης του συνόλου των πολιτών ουσιαστικά αφαιρεί την δυνατότητα 

ατομικής προστασίας, αφήνοντας ως βασικά πεδία ενέργειας την πρόληψη και αποτροπή 

χρήσης των χημικών ουσιών και την θεραπεία (Μπόση 1999).  

Βιολογικά Όπλα 

 Βιολογικός πόλεμος είναι η χρήση παθογόνων ουσιών ή τοξινών για στρατιωτικούς 

σκοπούς. Είναι σαφώς περισσότερο τοξικός από το χημικό πόλεμο, έχει ανεξέλεγκτη δράση, 

μπορεί να προσβάλλει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, δεν αναγνωρίζει σύνορα, ούτε 
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αναγνωρίζει τον ακριβή στόχο για τον οποίο χρησιμοποιείται. Τα σύγχρονα βιολογικά όπλα 

προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα και αποτελούν το ιδανικό σχεδόν όπλο τρομοκρατικών 

ομάδων αποδίδοντας τα μέγιστα τόσο στον ψυχολογικό τομέα όσο και στο καταστροφικό/ 

θανατηφόρο αποτέλεσμα. 

 Υπάρχει πληθώρα ιών, βακτηριδίων και τοξινών που επιφέρουν διαφορετικά 

αποτελέσματα και προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής πολλών διαφορετικών μεθόδων 

επίθεσης. Κατοχή όπλων βιολογικού πολέμου σε γενικές γραμμές κατέχουν τα κράτη που 

διατηρούν και χημικά όπλα ως έχουν αναφερθεί παραπάνω (Μαυρομανωλάκης 2003, 

σελ.142 επ.).   

Σχεδόν όλα τα μέσα που απαιτούνται για την κατασκευή ενός βιολογικού όπλου 

υπάρχουν και κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο για ιατρική ή επιστημονική γενικά 

χρήση. Η εξέλιξη δε της βιοτεχνολογίας έχει βοηθήσει την ανάπτυξη των βιολογικών 

όπλων. Τα βιολογικά όπλα πρέπει να διατηρήσουν τα παράγωγα τους ζωντανά από την 

ώρα παραγωγής τους έως την ώρα της χρήσης τους. Τα περισσότερα παράγωγα 

αλλοιώνονται γρήγορα ή αχρηστεύονται αν εκτεθούν στο φως της ημέρας. Έτσι, για τη 

διατήρηση και φύλαξη τους χρειάζονται ειδικοί χώροι προστασίας, μέσα μεταφοράς και 

τρόποι χειρισμού τους (ό.π.).  

Το μεγάλο εύρος και η πολυπλοκότητα των βιολογικών παραγόντων, οι διαφορές 

παραγωγής, οι μεταλλάξεις και ο τρόπος διάδοσης κάνουν πολύ δύσκολη την 

αντιμετώπιση της απειλής. Ακόμα σε αντίθεση με τα περισσότερα χημικά και πυρηνικά 

όπλα, τα βιολογικά όπλα  είναι σε γενικές γραμμές μικρά σε μέγεθος και εύκολα στη 

μεταφορά τους (ό.π.).  

Ένας ακόμα παράγοντας που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την αντιμετώπιση 

της απειλής είναι η καθυστέρηση που εμφανίζεται πολλές φορές στην εμφάνιση των 

συμπτωμάτων και η διάδοση που θα έχει λάβει ο παράγοντας μέχρι την έναρξη λήψης 

μέτρων (ό.π).   

Τα όπλα αυτά ασφαλώς και δύναται να χρησιμοποιηθούν και από τρομοκρατικές 

οργανώσεις. Η «βιολογική τρομοκρατία» δεν είναι επίσημα γνωστό αν έχει 

χρησιμοποιηθεί ποτέ, παρά την κατά καιρούς ανάμιξη της σε ασθένειες που είχαν και 

έχουν ύποπτο τρόπο γένεσης, όπως είναι το Αids και ο Embola. Στο γνωστό κατάλογο 
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ασθενειών που εύκολα μπορούν να δημιουργηθούν σε εργαστήρια, ανήκει η χολέρα και η 

πανούκλα μαζί με μια σειρά άλλων ασθενειών που εύκολα προσβάλλουν και 

μεταδίδονται, δύσκολα όμως θεραπεύονται. 

Η βιολογική τρομοκρατία είναι η πλέον ύπουλη και ανεξέλεγκτη μορφή βίας. 

Ταυτόχρονα είναι ίσως και η πιο εύκολη μορφή όσον αφορά την παραγωγή και διάδοση 

της. Τα υλικά κατασκευής της βιολογικής τρομοκρατίας υπάρχουν εν αφθονία στο εμπόριο και η 

παραγωγή της μπορεί να γίνει είτε σε μικροβιολογικό εργαστήριο, είτε σε ένα νοσοκομείο. 

Η βιολογική βία διαθέτει ένα συγκριτικό «πλεονέκτημα» σε σχέση με την πυρηνική 

και χημική βία. Λόγω της έλλειψης μηχανισμών ανίχνευσης ή αναγνώρισης της 

προέλευσης των συμπτωμάτων και των αιτιών των «ασθενειών, όπως και της 

καθυστέρησης εμφάνισης των συμπτωμάτων, περιορίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης του 

χρόνου και τόπου επίθεσης των μικροβίων. Ακόμη δε περισσότερο, μια επίθεση 

βιολογικού πολέμου μπορεί εύκολα να αποδοθεί σε φυσική έξαρση του φαινομένου, 

δίνοντας την ευκαιρία στην επιτιθέμενη χώρα ή του φορέα να αρνηθεί την επιθετική 

δράση. Ο κίνδυνος να εκτεθούν φιλικές δυνάμεις ή αθώος πληθυσμός σε βιολογικό πόλεμο 

είναι δυνατό να συμβεί ακόμη και με απλές κλιματολογικές αλλαγές (Μαυρομανωλάκης 2003, 

145). 

Για την αντιμετώπιση τώρα των ανωτέρω αναπτυχθέντων μορφών διασποράς ΟΜΚ 

που συνιστούν την πυρηνική, χημική και βιολογική απειλή προτείνονται ορισμένα μέτρα 

που απαιτούν τόσο κρατική όσο και διακρατική συνεργασία στην εφαρμογή (ΝΣΠ 2003): 

1. Δημιουργία καλά οργανωμένου δικτύου πληροφοριών και  στενή συνεργασία με 

υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών, για  συλλογή, ανάλυση και εκμετάλλευση 

πληροφοριών σχετικών με κατασκευή, διακίνηση και πρόθεση χρήσης χημικών και 

βιολογικών ουσιών.   

 2. Δημιουργία ειδικών ευέλικτων μονάδων αντιμετώπισης επίθεσης με χημικά και 

βιολογικά όπλα οι οποίες θα έχουν κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαίδευση με σκοπό την 

αναγνώριση της απειλής και τον συντονισμό των υπολοίπων φορέων. 

 3. Οργάνωση και αναβάθμιση του συστήματος υγείας ώστε να έχει τη δυνατότητα 

αντιμετώπισης κρουσμάτων από επίθεση χημικών ουσιών. 
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 4. Έρευνα για βελτίωση ανιχνευτών χημικών και βιολογικών όπλων και ανάπτυξη 

συστημάτων για αναγνώριση και χαρακτηρισμό της απειλής ώστε να είναι δυνατός ο 

καθορισμός της μολυσμένης περιοχής.  

 5. Αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των εκάστοτε Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, 

Υγείας, Πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα σε θέματα συντονισμού, συνεργασίας και 

έρευνας  για αντιμετώπιση της απειλής. 

 6. Βελτίωση της φύλαξης των συνόρων (καλύτεροι έλεγχοι επισκεπτών και 

εμπορευμάτων, εντατικοποίηση της επιτήρησης με αύξηση περιπολιών  και εγκατάσταση 

σύγχρονων συστημάτων ελέγχου). 

          7. Επικέντρωση διεθνών οργανισμών- συμμαχιών στην καταπολέμηση της 

διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής. 

Μερικά Συμπεράσματα      

 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα αίτια ύπαρξης και  συντήρησης 

του φαινομένου της διάδοσης των ΟΜΚ, είναι τα ίδια στοιχεία όπως και στις άλλες 

περιπτώσεις, δηλαδή αίτια πολιτικά, κοινωνικά και κυρίως οικονομικά.  Μόνο που σε 

αυτή την περίπτωση εσωτερικά στο κάθε αίτιο υπάρχει άλλη ρίζα. Δηλαδή τα πολιτικά 

και κοινωνικά αίτια αφορούν εδώ τη δίψα για απόκτηση ισχύος, δύναμης και εξουσίας 

από φορείς κρατικούς ή και μη. Τα δε οικονομικά παραμένουν αναλλοίωτα. Κριτήριο η 

αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Η αντιμετώπιση όμως από την άλλη παραμένει η ίδια. 

Πρέπει δηλαδή να γίνει συλλογικά και οργανωμένα, αν θέλουμε να έχει αποτέλεσμα, 

καθόσον σχεδόν όλα από τα μέτρα που προτάθηκαν προς άμβλυνση του φαινομένου 

δε δύνανται να ληφθούν από ένα μόνο κράτος. Απαιτείται η συλλογική ανάληψη 

ενεργειών, κάτι μπορεί να γίνει σε επίπεδο ενός οργανισμού όπως η ΕΕ που διαθέτει τα 

μέσα και τις δυνατότητες (ΚΠΑΑ). Προς αυτή δε την κατεύθυνση έχει ήδη 

δραστηριοποιηθεί η ΕΕ με την εκπόνηση της στρατηγικής για την καταπολέμηση της 

διασποράς των  ΟΜΚ (European Strategy against the proliferation of WMD50), η οποία 

εγκρίθηκε το 2003 παράλληλα με τη Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας. Εστιάζει δε 

στους εξής πέντε τομείς: ενίσχυση του διεθνούς συστήματος μη διασποράς, συνέχιση 

                                            
50 WMD: Weapons of Mass Distraction 
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της εφαρμογής συμφωνιών, αυστηρή εφαρμογή αυτών, συνεργασία με εταίρους και 

παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες (EU, Strategy against the proliferation of WMD 

2003). 

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 

Αναμφισβήτητα σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των παγκοσμίων μεταφορών 

διεξάγεται δια μέσω των θαλασσών για τον απλούστατο λόγο ότι τα τρία τέταρτα της γης 

αποτελούνται από θάλασσα και η ναυτιλία υπερτερεί έναντι των αεροπορικών και 

χερσαίων επικοινωνιών. Καθόσον το εμπορικό πλοίο κατέστησε δυνατή την οικονομική και 

μαζική μεταφορά αγαθών σε συνδυασμό βέβαια με τη ζήτηση της καταναλωτικής 

κοινωνίας αλλά και την ανάγκη σε πρώτες ύλες για την παραγωγή τους που ολοένα και 

αυξάνεται. Συνεπώς οι θαλάσσιες οδοί συνιστούν τον κορμό της παγκόσμιας μεταφοράς 

αγαθών και ανθρώπων και για αυτό αποτελούν και το κύριο πεδίο ενδιαφέροντος των 

πειρατών (Γεωργαντόπουλος και Βλάχος 2002, σελ. 34,51). 

Ιστορικά, η πειρατεία είναι φαινόμενο σχεδόν τόσο παλιό όσο και οι εμπορικές 

σχέσεις και συναλλαγές που διεξήγαγαν οι άνθρωποι από αρχαιοτάτων χρόνων διά μέσω 

της θαλασσίας οδού.  Δύο πορείες παράλληλες που ενίοτε εμπλέκονταν η μία στο χώρο 

της άλλης. Όσο το εμπόριο αναπτύσσονταν και συνέδεε ολοένα και πιο απομακρυσμένες 

περιοχές, άλλο τόσο εξελίσσονταν και οι τρόποι αποκόμισης εύκολου κέρδους, βρίσκοντας 

τα σημεία όπου τα μέσα μεταφοράς ήταν ευάλωτα. 

Τα αίτια της ανάπτυξης της πειρατείας σήμερα είναι τα ίδια με αυτά που ήταν και 

στην αρχαιότητα. Μπορούν δε πολύ εύκολα να εντοπισθούν αν πάρουμε ως παράδειγμα 

την Αιτωλία. Οι κάτοικοί της μαζί με τους Κρήτες συγκαταλέγονταν στους πιο ανελέητους 

πειρατές της αρχαιότητας. Οι Αιτωλοί ζώντας σε μία σχετικά άγονη περιοχή, σε 

συνδυασμό με τη γενικότερη αδυναμία της πόλης να διαδραματίσει ουσιαστικό πολιτικό 

ρόλο στα δρώμενα της εποχής, είχαν ως σχεδόν αποκλειστικό μέσο διαβίωσης αφενός σε 

περιόδους πολέμου τη μισθοφορία (σε όποιο στρατό προσέφερε τα περισσότερα) και 

αφετέρου σε περιόδους ειρήνης ή ανεργίας την πειρατεία. Συνεπώς σε οποιαδήποτε 

περίπτωση η πειρατεία, όπως και στη σημερινή εποχή συμβαίνει, εντοπίζεται σε 

συγκεκριμένο μόνο γεωγραφικό χώρο (έχει δηλαδή χαρακτήρα ενδημικό), τα αίτια της 

εμφάνισης θα πρέπει να αναζητηθούν στις επικρατούσες πολιτικές και οικονομικές 

συνθήκες της περιοχής αυτής (Βελισσαροπούλου 1982, σελ. 18). 
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Η πειρατεία ακολούθησε τη δική της διαδρομή στο διάβα των ετών από την άνθισή 

της την περίοδο της ισπανικής Αμερικής μέχρι τις μέρες μας  όπου παρατηρείται κυρίως 

στα στενά Μάλακα, στη Σομαλία και στη Νιγηρία. 

Στη δράση τους σήμερα οι πειρατές σίγουρα δεν μπορεί να είναι μόνοι τους. 

Καθόσον αυτονόητο είναι πως δεν μπορεί ένας απλός άνθρωπος όπως συνήθως είναι ο 

μέσος πειρατής λχ  της Σομαλίας, να γνωρίζει με ποιους πρέπει να συνομιλήσει, με ποιο 

τρόπο και τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Συνεπώς υπάρχει συνεργός, αν όχι 

εγκέφαλος. Και αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από το οργανωμένο έγκλημα που αφενός 

δεν γνωρίζει σύνορα και αφετέρου με τις δομές και τις διασυνδέσεις του έχει τη δυνατότητα 

να φέρει εις πέρας τέτοιου είδους δράσεις, όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο  (Δαλακλής 2011, 135επ.). Σύμφωνα δε με τη Θαλάσσια Στρατηγική της ΕΕ 

αναφέρεται ρητά η πειρατεία ως τμήμα του οργανωμένου εγκλήματος. 

Μερικά Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα αίτια δημιουργίας και συντήρησης του 

φαινομένου της πειρατείας αποτελούν ο συνδυασμός πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών παραγόντων. Δηλαδή, στην πειρατεία στρέφονται άνθρωποι που 

προέρχονται από χώρες με ασταθές πολιτικό περιβάλλον και με ενδεχομένως διαφόρων 

ειδών διαμάχες που δημιουργούν μία κατάσταση αβεβαιότητας. Επιπρόσθετα τα 

κοινωνικά προβλήματα όπως η φτώχεια, οι ανισότητες (πλούσιοι και φτωχοί), η έλλειψη 

πρόσβασης σε κοινωνικές παροχές κτλ συμβάλουν καθοριστικά. Τέλος, δεν θα πρέπει να 

παραγνωρίζονται τα οικονομικά αίτια. Καθόσον η αδυναμία διαβίωσης και συντήρησης 

συνέπεια των πολιτικοκοινωνικών παραγόντων αλλά και του άγονου του εδάφους είναι 

αυτή που σπρώχνει τους ανθρώπους στην πειρατεία προκειμένου να επιβιώσουν. Βέβαια 

σήμερα προκειμένου να μπορεί να έλθει σε πέρας μία πειρατική πράξη δεν είναι δυνατόν 

να είναι αποτέλεσμα δράσης μόνο μεμονωμένων ατόμων. Απαιτεί οργάνωση, 

μεθοδικότητα, υποστήριξη και χρηματοδότηση που μόνο από το λεγόμενο διακρατικό 

οργανωμένο έγκλημα μπορούν να εξασφαλιστούν (Σ. τ. ΕΕ, Στρατηγική Εσωτερικής 

Ασφάλειας της ΕΕ 2010, σελ. 5). Άρα και η αντιμετώπιση για να είναι αποτελεσματική 

πρέπει να είναι οργανωμένη και συντονισμένη στα πλαίσια μίας γενικότερης διακρατικής 

πολιτικής, όπως είναι η ΚΠΑΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από τη μελέτη των τμημάτων του τετάρτου κεφαλαίου διαπιστώνουμε ότι κοινός 

τόπος των αιτιών που δημιουργούν αλλά και συντηρούν τις απειλές για την ασφάλεια της 

ΕΕ που αναλύθηκαν εκεί είναι ο πολιτικοκοινωνικοοικονομικός. Δηλαδή αίτια πολιτικά 

όπως η αστάθεια, η αβεβαιότητα, οι συρράξεις κτλ., κοινωνικά όπως οι δομές της 

κοινωνίας, ο θρησκευτικός φανατισμός, η φτώχεια, η  ανισότητα κτλ. και οικονομικά όπως 

η αποκόμιση οφέλους τόσο για τα άτομα μεμονωμένα όσο για το οργανωμένο έγκλημα, 

αποτελούν τις ρίζες όλων των απειλών που εξετάσθηκαν. Τα δε κέρδη που προκύπτουν 

χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση τόσο των ίδιων όσο και άλλων εγκληματικών 

ενεργειών, με αποτέλεσμα έναν φαύλο κύκλο που δεν είναι εύκολο κανείς να σπάσει. Η 

διασύνδεση δε του οργανωμένου εγκλήματος, με την τρομοκρατία και τον 

ριζοσπαστικοποιημένο ισλαμισμό είναι δεδομένη, όπως αναφέρθηκε. 

Εξάλλου απειλές όπως η τρομοκρατία, η πειρατεία, η λαθρομετανάστευση, το 

λαθρεμπόριο, η εμπορία ανθρώπων, η διασπορά ΟΜΚ κτλ. που αποτελούν εκφάνσεις του 

οργανωμένου εγκλήματος και του συνδεόμενου με αυτό ριζοσπαστικού ισλαμισμού, 

μπορούν να ενταχθούν και ως εκ τούτου να αντιμετωπισθούν, σε μία ΚΠΑΑ όπως αυτό 

προκύπτει από τα βασικά σχετικά θεσμικά κείμενα της ΕΕ που την έχουν διαμορφώσει και 

την περιγράφουν. 

Στο σημείο όμως αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα κείμενα της ΕΕ 

χαρακτηρίζονται από δεκτικότητα πολλαπλών ερμηνειών. Η ύπαρξη μίας επιτηδευμένης 

αοριστίας είναι γενικά αποδεκτή στα κείμενα της ΕΕ. Αυτή η ασάφεια  χρησιμοποιείται για 

να είναι εφικτή η αποδοχή του τελικού κειμένου από όλες τις χώρες. Διότι  έτσι αφήνονται 

περιθώρια ώστε να μπορούν οι χώρες να ερμηνεύσουν τα γραφόμενα κατά το δοκούν. 

Όπως είναι αναμενόμενο αν οι διατάξεις ήταν απολύτως σαφείς δεν υπήρχε περίπτωση να 

καλύψουν τις επιθυμίες  που πηγάζουν από τα διαφορετικά πιστεύω των 28 διαφορετικών 

κρατών. Έτσι, αξιοποιώντας την ευελιξία που παρέχει αυτή η δημιουργική ασάφεια 

καθίσταται εφικτή η απόσπαση της συμφωνίας από όλα τα μέλη καθόσον μόνο με 

ομοφωνία μπορεί να τεθεί μία συμφωνία στην ΕΕ σε ισχύ σε ζητήματα τέτοιας υφής. Αυτό 

στην υπό εξέταση περίπτωση  για μία κοινή ΚΠΑΑ συνεπάγεται ότι είναι θέμα ερμηνείας 

αν και κατά πόσον τελικά καλύπτονται οι απειλές θέματος από την ΚΠΑΑ και αν αυτή θα 
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μπορέσει όπως είναι δομημένη την παρούσα περίοδο να τα αντιμετωπίσει ή χρήζει 

αναθεώρησης προκειμένου να τα συμπεριλάβει. Αν ανήκουν μένει τότε να ενεργοποιηθεί 

πλήρως η δράση της. Αν δεν ανήκουν θα πρέπει να περιληφθούν και να αναληφθεί 

κατόπιν δράση. 

Αυτό πάλι είναι ζήτημα καθαρά πολιτικής βούλησης (Βοσκόπουλος, ΕΕ και ΗΠΑ 

2012). Αν αυτή υπάρχει μπορούν κάλλιστα και τα δύο να είναι δυνατά. Δηλαδή οι 

δυνατότητες είναι οι εξής: να θεωρήσουν τα κράτη μέλη ότι η ΚΠΑΑ όπως είναι δομημένη 

τους καλύπτει και ως εκ τούτου μπορούν  και οι απειλές αυτές να αντιμετωπισθούν 

πλήρως από την ΚΠΑΑ. Η δεύτερη δυνατότητα είναι να θεωρηθεί ότι η ΚΠΑΑ δεν τις 

καλύπτει οπότε θα πρέπει να γίνει μερική αναθεώρηση ή μετεξέλιξη ή όπως αλλιώς ήθελε 

χαρακτηρισθεί, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπισθούν οι απειλές στα πλαίσια 

μίας νέας ΚΠΑΑ. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ενδιαφέρει και είναι κρισίμου σημασίας 

είναι το κατά πόσο οι Κυβερνήσεις των Κρατών επιθυμούν όντως την άμεση και 

προπάντων αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών αυτών. Διότι οι απειλές εμπίπτουν 

στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ. Αυτό κατέστει φανερό από την παραπάνω παράθεση των 

κειμένων που τις αναφέρουν ρητά. Αν αυτό το στοιχείο (βούλησης/επιθυμίας) δεν υπάρχει, 

τότε δεν έχει κανένα νόημα να εξετάζουμε αν μπορούν να αντιμετωπισθούν οι απειλές με 

μία ΚΠΑΑ ή όχι. Αν υπάρχει τα πράγματα είναι απλά. Είτε θα χρησιμοποιηθούν τα 

υπάρχοντα μέσα της ΚΠΑΑ ή θα δημιουργηθούν τα απαραίτητα στα πλαίσια  μιας νέας 

ΚΠΑΑ που θα προκύψει μέσω των διαδικασιών που προβλέπει η συνθήκη της 

Λισσαβώνας  περί αναθεωρήσεως των Συνθηκών ( Συνθήκη Λισσαβώνας, α. 48 επ.). 

 Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα του ποιος είναι υπεύθυνος για αυτή την πιθανή 

αναγκαιότητα αναθεώρησης/ τροποποίησης. Η συνθήκη είναι σαφής. Μπορεί πέραν της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και  του Ύπατου εκπροσώπου ακόμα και μεμονωμένα ένα και 

μόνο κράτος μέλος να ζητήσει την αναθεώρηση είτε της συνθήκης αυτής καθ’ αυτής,  είτε 

της ΚΠΑΑ (Συνθ. Λισσαβώνας, α. 28Α,παρ.γ περ.4). Και αυτό είτε ως κράτος που 

φιλοξενεί την Προεδρία ή και μεμονωμένα εντελώς. Το ζήτημα είναι αν και κατά πόσο είναι 

επιθυμητό από τις χώρες να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι αν υπάρχει η πολιτική δηλαδή βούληση 

που αναφέρθηκε  προηγουμένως  ότι είναι απαραίτητη, ο δρόμος για να επιτευχθεί είναι 

γνωστός.  
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Τώρα βέβαια, όπως επίσης αναφέρθηκε, για να ληφθεί απόφαση στα θέματα της 

ΚΠΑΑ απαιτείται κατά βάση ομοφωνία. Αυτή για να επιτευχθεί θα πρέπει να έχει αρχίσει 

πολύ πριν την πρόταση δημιουργίας μίας ΚΠΑΑ (ή χρήσης της υπάρχουσας), μία 

διερευνητική διαδικασία σε επίπεδο διπλωματικό από την ενδιαφερόμενη χώρα, κατά την 

οποία θα διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη της συμφωνίας και της βούλησης και των 

υπολοίπων χωρών στο θέμα αυτό. Αν αυτή διαπιστωθεί τότε δεν μένει παρά να γίνει η 

πρόταση, να εισαχθεί προς συζήτηση στο συμβούλιο, να αποφασισθεί και εν συνεχεία να 

τεθεί σε εφαρμογή. 

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι ούτε τόσο απλό ούτε και γίνεται από τη μία μέρα στην 

άλλη. Αν όμως κριθεί σκόπιμο πρέπει οι διεργασίες να ξεκινήσουν προκειμένου να 

ολοκληρωθούν σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Πάντως όπως και να έχει επειδή όλες 

οι χώρες δεν αντιμετωπίζουν τα ζητήματα των απειλών με τον ίδιο τρόπο, διότι δεν έχουν 

όλες οι χώρες όλες τις απειλές στην ίδια ένταση, δεν δείχνουν όλες και το ίδιο ενδιαφέρον. 

Για αυτό σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να  κατανοήσουν το πόσο εύκολα μπορεί μια 

απειλή να τους φτάσει όσο μακριά και αν θεωρούν ότι είναι. Διότι οι απειλές δεν γνωρίζουν 

σύνορα. 

 Αυτό σε επίπεδο θεωρητικό είναι ήδη γνωστό και οι χώρες έχουν συμφωνήσει ότι 

όντως υπάρχει απειλή. Προς επίρρωση αυτού θα παρατεθούν επιπρόσθετα των όσων 

έχουν ήδη αναφερθεί και ορισμένα μόνο χωρία από τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 

του 2010, για να γίνει αντιληπτό ότι η ΕΕ γνωρίζει όλα όσα απαιτούνται να γίνουν. Πλην 

όμως μένει  και να τα συνειδητοποιήσει, ξεπερνώντας τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, για 

να θέσει σε εφαρμογή την αντιμετώπισή τους.  Μεταξύ άλλων αναγράφονται : «Η 

ασφάλεια αποτελεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της ΕΕ», «Οι απειλές (…) 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν παράνομα και να υπονομεύσουν τις αξίες και τον πλούτο 

των ανοικτών μας κοινωνιών», « αναγνώριση της διασύνδεσης  μεταξύ εσωτερικής και 

εξωτερικής ασφάλειας για τη δημιουργία μίας προσέγγισης συνολικής ασφάλειας με τρίτες 

χώρες», «η Ευρώπη οφείλει να παγιώσει ένα πρότυπο ασφαλείας»,  «δεν επαρκούν οι 

προσπάθειες σε επίπεδο κράτους για την καταπολέμηση των εγκληματικών ομάδων και 

δραστηριοτήτων καθόσον αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τα σύνορα και συνεπώς γίνεται 

επιτακτική για την αντιμετώπισή τους μια προσέγγιση σε ενωσιακή κλίμακα», «Έφτασε η 

στιγμή για κινητοποίηση και ανάπτυξη κοινών εργαλείων και πολιτικών για την 

αντιμετώπιση των κοινών απειλών», « Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών». Σημειώνεται ότι 
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το βασικό νόημα αυτών των αποσπασμάτων συναντάται  και σε πολλά άλλα κείμενα της 

ΕΕ.  

Άρα αυτά και μόνο αποδεικνύουν ότι η ΕΕ έχει κατανοήσει πλήρως το πρόβλημα. 

Χαρακτηριστικά και μόνο αναφέρεται επιπρόσθετα το εξής χωρίο από την ΕΣΑ του 2003: 

«Επιβάλλεται να αναληφθεί συνεννοημένη ευρωπαϊκή δράση» (Σ. ΕΕ 2003, 3). Μένει 

συνεπώς μόνο να συνειδητοποιήσει η Ένωση, ή καλύτερα τα κράτη μέλη αυτής, το ότι 

γράφεται πρέπει και να υλοποιείται διότι οι απειλές δεν είναι θεωρητικές αλλά πρακτικές 

και μάλιστα προ των πυλών. Και δεν περιμένουν. 

Συμπερασματικά από τα ανωτέρω παρατεθέντα μπορούμε να πούμε πως στο 

πεδίο αρμοδιότητας της ΚΠΑΑ εμπίπτουν όλα τα φαινόμενα που περιγράφθησαν ανωτέρω 

και αποτελούν απειλή για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ (αλλά και την εξωτερική) και 

δύνανται να συμπεριληφθούν σε αυτή αν δεν περιλαμβάνονται ήδη. Δηλαδή το θεσμικό 

πλαίσιο υπάρχει και μπορεί να καλύψει τις εν λόγω απειλές. Είναι ζήτημα πολιτικής 

βούλησης και επιθυμίας αν και κατά πόσο θα προκριθεί αφενός η αντιμετώπισή τους και 

αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα γίνει, μέσω δηλαδή της υπάρχουσα δομής ΚΠΑΑ 

ή μιας τροποποιημένης / αναθεωρημένης. Εκ των ων ουκ άνευ είναι βέβαια το γεγονός ότι 

αυτή η πολιτική βούληση πρέπει να καλύπτει και την από κοινού διάθεση από τα κράτη 

του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων προκειμένου να υπάρχει  

ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των απειλών. 

Δυστυχώς όμως, προς το παρόν η ίδια η ονομασία της «κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας» είναι παραπλανητική. Καθόσον η λεγόμενη «κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας» της ΕΕ είναι «κοινή» μόνο κατ' όνομα και τα 

κράτη μέλη της δεν ομιλούν με μια κοινή φωνή στη διεθνή σκηνή. Η αλήθεια είναι ότι μια 

αληθινά κοινή πολιτική δεν μπορεί να επιτευχθεί με διακυβερνητική συνεργασία και με τον 

κανόνα ομοφωνίας που τη χαρακτηρίζει. Απαιτεί πραγματικά μία και μόνο μία απόφαση 

από ένα και μόνο ένα φορέα και όχι από 28 διαφορετικούς που θα πρέπει να 

συνεργαστούν (Βοσκόπουλος, ΕΕ και ΗΠΑ 2012). 

Αυτά βέβαια όσον αφορά την  αντιμετώπιση του ζητήματος της απειλής της 

εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ που συνιστά ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός με βάση την 

ΚΠΑΑ. Παράλληλα όμως υπάρχει και μία σειρά άλλων μέτρων με τα οποία μπορεί να 

ανασχεθεί ο ισλαμικός εξτρεμισμός. Στα πλαίσια αυτά ξεκινώντας την παράθεση μερικών 
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από τα μέτρα αυτά, αναφέρεται ότι δεν ασπάζονται όλοι οι μουσουλμάνοι καθολικά τον 

ισλαμικό ριζοσπαστισμό. Έτσι, υπάρχει μερίδα του μουσουλμανικού κόσμου όπως οι 

σουφιστές, που βρίσκονται στον αντίποδα της μισαλλοδοξίας που πρεσβεύει το 

ριζοσπαστικό Ισλάμ. Συνεπώς, με τους εκπροσώπους των μετριοπαθών αυτών 

μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένης και της σουφιστικής τάσης του Ισλάμ, θα πρέπει 

ενδεχόμενα να συνεργαστούν οι Δυτικές κυβερνήσεις προκειμένου να επιτύχουν την 

ειρηνική ενσωμάτωση των μουσουλμάνων στις Δυτικές κοινωνίες. 

Ένα άλλο μέτρο που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί είναι αυτό του συστηματικού 

ελέγχου του πλαίσιου λειτουργίας των ιερατικών κέντρων και οργανώσεων των ισλαμιστών 

που λειτουργούν σε ολόκληρη την «επικράτεια» της ΕΕ και να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση 

των κληρικών. Όσοι προέρχονται από Σαουδική Αραβία ή Ινδία (ή όσοι αρνούνται να 

αποκαλύψουν την προέλευσή τους) θα πρέπει κατ’ αρχάς να απαγορεύεται να ιερουργούν 

και να μην γίνονται δεκτοί στη χώρα υποδοχής, καθόσον αυτό παρέχει βάσιμες υποψίες 

ότι ενδεχόμενα συνδέονται με το ριζοσπαστισμό (Ανδριανόπουλος 2009). 

Εξάλλου, το εξτρεμιστικό Ισλάμ πρέπει να αντιμετωπιστεί δυναμικά, όχι όμως και 

εκδικητικά. Οι μουσουλμάνοι που διαβιούν σε χώρες της ΕΕ, αν θέλουν να έχουν 

δικαιώματα πρέπει να είναι έτοιμοι να έχουν και υποχρεώσεις, όπως και οι χώρες μέντορες 

και χρηματοδότες των διαφόρων ανά την Ευρώπη μουσουλμανικών οργανώσεων, οι 

οποίες έχουν καταστεί κέντρα εξάπλωσης της τζιχαντιστικής προπαγάνδας. Πρέπει η 

Ένωση να πείσει τους μουσουλμάνους κατοίκους της ότι δεν ζουν στις μουσουλμανικές 

πατρίδες τους, αλλά σε μία περιοχή με άλλη κουλτούρα, στην οποία δεν έχουν μόνο 

δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις ως Ευρωπαίοι πολίτες (όσοι εξ αυτών είναι ή 

επιθυμούν να γίνουν). Επίσης πρέπει να αφεθούν στην άκρη πολιτικές σκοπιμότητες και 

να αναληφθεί συντριπτική δράση με την συνδρομή των υπηρεσιών ασφαλείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν πυρήνες 

ισλαμιστών εξτρεμιστών, όπου και αν βρίσκονται. 

Θα πρέπει επίσης να γίνει προσπάθεια σωστής ενημέρωσης των Ευρωπαίων 

πολιτών μέσω λχ ομιλιών και σεμιναρίων, για τη φύση της ισλαμιστικής απειλής. Αυτή η 

ενημέρωση δεν αρκεί να γίνεται μόνο από ιδιωτικούς φορείς αλλά θα πρέπει να επεκταθεί 

και θεσμικά, δηλαδή να ξεκινά από το σχολείο και να συνεχίζει στο Πανεπιστήμιο. Επίσης 

οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αναμειχθούν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, 
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αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ενημέρωσης των δημοτών. Στη Βρετανία για παράδειγμα, 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής, η εφαρμογή του 

πυλώνα «Prevent», δηλαδή η προσπάθεια αποτροπής των νεαρών μουσουλμάνων, από 

την υιοθέτηση της ακραίας ισλαμιστικής ιδεολογίας, που σε τελική ανάλυση δυσφημεί το 

ίδιο το Ισλάμ. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της 

Ένωσης με πρωτοβουλία των τοπικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε ο κάθε 

τοπικός Δήμος της κάθε χώρας της ΕΕ, σε συνεργασία με μετριοπαθείς μουσουλμάνους 

κληρικούς, να οργανώσει σεμινάρια επιμόρφωσης των μουσουλμάνων (νέων και μη), 

πάνω στην μετριοπαθή ερμηνεία των λόγων του Κορανίου. 

Η ενημέρωση είναι σημαντική και για ένα άλλο λόγο. Η ΕΕ δεν κινδυνεύει από τη 

θρησκεία του Ισλάμ αυτή κάθε αυτή, αλλά από μια ακραία μορφή αυτής, όπως αυτή 

ερμηνεύεται από τον Ισλαμιστικό ριζοσπαστισμό και από τα διάφορα παρακλάδια του. Η 

ΕΕ προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πρόκληση αυτή θα 

πρέπει πρωταρχικά να θέσει ως στόχο την εις βάθος κατανόηση της φύσης της απειλής 

που συνιστά ο Ισλαμιστικός φονταμενταλισμός. Αυτό προ πάντων απαιτεί αλλά και 

προϋποθέτει γνώση που έρχεται μόνο με τη σωστή ενημέρωση. 

 Σε ότι αφορά τις μουσουλμανικές μειονότητες της ΕΕ (όπου αυτές υφίστανται), 

στόχος  θα πρέπει να είναι η δημιουργία κλίματος επιθυμίας πλήρους αστικοποίησης από 

πλευράς του μουσουλμανικού στοιχείου και η βελτίωση των όρων διαβίωσης. Έτσι και οι 

ίδιοι οι μουσουλμάνοι, έχοντας πλέον το αίσθημα της ασφάλειας, θα προσεγγίσουν τον 

κρατικό μηχανισμό και θα απομακρυνθούν από οποιαδήποτε ξένη επιρροή. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση των νέων μουσουλμάνων 

των ανωτέρω μειονοτικών κοινοτήτων, καθόσον αυτοί αποτελούν το  μέλλον. Η άγνοια  

αποτελεί το βασικό στοιχείο που τρέφει τη στροφή προς στον ριζοσπαστισμό και τα ακραία 

φαινόμενα. Η ΕΕ θα πρέπει να προβεί σε προσπάθειες περαιτέρω ενσωμάτωσης των 

νέων μουσουλμάνων στις κοινωνίες της, μέσω της εκπαίδευσης και της διδαχής σε αυτούς 

του μετριοπαθούς Ισλάμ, με κατήχηση από κατάλληλους ιμάμηδες. Προτεραιότητα θα 

πρέπει επίσης να είναι η εκμάθηση από αυτούς της γλώσσας της χώρας στην οποία 

διαβιούν. Η ορθή εκπαίδευση, θα επιτρέψει στους μειονοτικούς πληθυσμούς να μην 

αισθάνονται διαφορετικά και να εισάγονται λχ  ισότιμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε 

χώρες που ενδεχόμενα να υφίσταται διαφοροποίηση). Με αυτό τον τρόπο, θα μειωθεί το 

φαινόμενο, αυτοί να πραγματοποιούν τις σπουδές τους, σε μουσουλμανικές χώρες όπου ο 
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ισλαμικός εξτρεμισμός έχει δυνατά ερείσματα και επιστρέφοντας πίσω στις χώρες 

φιλοξενία τους, να προσπαθούν να ανατρέψουν την ειρηνική συμβίωση. Ο διορισμός 

χριστιανών εκπαιδευτικών, θα πρέπει να γίνεται με επιλογή των καταλληλότερων, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να δίνεται προσοχή στην επιλογή των μουσουλμάνων 

εκπαιδευτικών προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα, πιθανής ριζοσπαστικοποίησης 

των νέων.  

Σε ότι αφορά τώρα  τις υπόλοιπες μουσουλμανικές κοινότητες στην Ένωση, θα  

πρέπει οι υπηρεσίες ασφαλείας της κάθε χώρας, να εντείνουν τις προσπάθειες 

καταγραφής των παράτυπων μεταναστών, σε μια βάση δεδομένων, με βάση τα βιομετρικά 

τους στοιχεία. Έτσι το εκάστοτε κράτος, θα μπορεί να κάνει πιο εύκολη την ταυτοποίησή 

τους, για την αποτροπή εγκληματικών πράξεων και ταυτόχρονα θα τους προστατεύει, από 

την εργασιακή εκμετάλλευσή τους.  

Το θέμα της ίδρυσης επίσημων λατρευτικών χώρων, στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί από τα κράτη συνολικά και εμπεριστατωμένα με πρόβλεψη στο 

μέλλον και φυσικά με τη βοήθεια και τη συμβολή εξειδικευμένων Πανεπιστημιακών αλλά 

και των τοπικών κοινωνιών. Θα πρέπει να κατασκευαστούν, όσοι λατρευτικοί χώροι 

απαιτούνται για την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων των νομίμων διαβιούντων 

μουσουλμάνων, χωρίς μιναρέδες (κάτι που άλλωστε είναι και σύμφωνο με την ισλαμική 

παράδοση των πρώτων χρόνων του Ισλάμ, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στη σελ. 29), 

αλλά  και χωρίς χρηματοδότηση από ισλαμικές χώρες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η 

ανάμιξή τους στα εσωτερικά της κοινότητας51. Στους λατρευτικούς αυτούς χώρους, θα 

πρέπει να κηρύττουν ιμάμηδες οι οποίοι θα είναι διορισμένοι και θα πληρώνονται από τα 

κράτη. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται το είδος των κηρυγμάτων, αλλά και θα αφαιρεθεί 

από τους ισλαμιστές, οποιοδήποτε επιχείρημα αφορά την κήρυξη τζιχάντ, εναντίον της 

εκάστοτε χώρας, η οποία «εμποδίζει» την άσκηση της ισλαμικής θρησκείας. Σε κάθε 

περίπτωση για στεφθεί με επιτυχία το μέτρο αυτό απαιτείται ολιστική προσέγγιση και να 

τεθεί το ειδικό πλαίσιο συνεργασίας/ λειτουργίας και όχι απλός κρατικός ενδοτισμός από 

πολιτικό φόβο  χαρακτηρισμού ως ισλαμοφοβικό (κάτι που όπως αναφέρθηκε αποτελεί μία 

από τις βασικές στρατηγικές των ισλαμιστικών οργανώσεων). 

                                            
51 Κάτι που αφορά και τη χώρα μας και υιοθετήθηκε άλλωστε με τους Ν. 2833/2000 και 3512/2006. 
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Οπωσδήποτε χρειάζεται, εκσυγχρονισμός των δυνάμεων ασφαλείας και η 

στελέχωσή τους με επαγγελματίες που θα έχουν γνώση της δράσης των τρομοκρατικών 

ισλαμιστικών δικτύων, έτσι ώστε εγκαίρως να μπορούν να προλαμβάνουν τρομοκρατικές 

επιθέσεις. Οι υπηρεσίες ασφαλείας, θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες των άλλων χωρών της Δύσης (Αμερική, Καναδάς), για τον εντοπισμό και 

σύλληψη εξτρεμιστών που επιθυμούν τη ριζοσπαστικοποίηση των μουσουλμανικών 

κοινοτήτων. Καθόσον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

στον έλεγχο των πηγών χρηματοδότησης των διαφόρων Ισλαμικών Πολιτιστικών Κέντρων. 

Αν τα Κέντρα αυτά χρηματοδοτούνται από κράτη, ιδιώτες ή οργανώσεις που υποστηρίζουν 

την ισλαμιστική ιδεολογία, τότε και τα μηνύματα που θα μεταφέρουν στους 

μουσουλμάνους θα είναι ανάλογα. 

Ο φανατισμός του τζιχάντ, δεν διαφέρει πολύ από τα μεσαιωνικά ευρωπαϊκά 

κινήματα θρησκευτικού φανατισμού. Κι αυτός, όπως κι εκείνα, δεν διστάζουν μπροστά 

στην θυσία ανθρώπινων ζωών για την επίτευξη ανώτερων θρησκευτικών στόχων. Η 

εκτόνωση του μίσους προϋποθέτει τολμηρές και μακρόπνοες πολιτικές πρωτοβουλίες. Εφ’ 

όσον η ανάσχεση της εισόδου χιλιάδων καινούργιων μελών του ισλαμικού κοινοτικού 

πυρήνα στην Ένωση δεν είναι μάλλον εφικτή, οφείλουμε να επεξεργασθούμε πολιτικές 

εκτόνωσης του θρησκευτικού μίσους και αποσυμπίεσης της φορτισμένης τους 

μαχητικότητας. 

Σημαντικό είναι επίσης να ληφθούν μέτρα προκειμένου να ελεγχθεί η 

παραοικονομία των μουσουλμανικών πληθυσμών, καθώς τα δίκτυα των τζιχαντιστών 

βρίσκουν χρηματοδότηση μεταξύ άλλων πηγών και μέσα από μεγάλο αριθμό 

δραστηριοτήτων, όπως πώληση ναρκωτικών, καπνού, μαστροπεία, λαθρεμπόριο, 

διακίνηση μεταναστών, αλλά και με τη διενέργεια εράνων52 στα δεκάδες παράνομα τζαμιά, 

που υφίστανται διάσπαρτα στις χώρες μέλη της ΕΕ. 

Όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση και την παρείσφρηση ριζοσπαστικών 

στοιχείων σε αυτή, με πρόθεση κάθε άλλο παρά φιλική προς την εσωτερική ασφάλεια της 

ΕΕ, παρατίθεται απόσπασμα από το περιοδικό «Έψιλον» της εφημερίδας 

                                            
 52Δεν θα πρέπει να λησμονιέται ότι κάτι τέτοιο αποτέλεσε την  αφορμή για τα γεγονότα που έλαβαν 

χώρα το Σεπτέμβριο του 1957 (γνωστά ως «Σεπτεμβριανά») στη Κωνσταντινούπολη. Ότι δηλαδή δήθεν 
συγκεντρώνονταν χρήματα στις ελληνικές εκκλησίες της Πόλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον 
αγώνα ανεξαρτησίας της Κύπρου από τους Βρετανούς από την ΕΟΚΑ. 
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«Ελευθεροτυπία» στις 15 Σεπτεμβρίου 200153 : «Η μαζική εισροή και νομιμοποίηση 

λαθρομεταναστών, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και φανατικοί ισλαμιστές, 

ανέτρεψε την απαραίτητη προϋπόθεση εσωτερικής ασφάλειας: την δημογραφική 

ισορροπία και ομοιογένεια. Το πολυπροβαλλόμενο μοντέλο της πολυπολιτισμικής 

κοινωνίας απέτυχε να προβλέψει το αυτονόητο: κάποιοι από τους μετανάστες είναι φορείς 

ιδεολογιών που δεν αποδέχονται τις θεμελιώδεις αρχές του Δυτικού πολιτισμού, όπως την 

δημοκρατία, την ανεξιθρησκία και την ισονομία των δύο φύλων». 

Κλείνοντας, αυτό που προκύπτει είναι, πως στην περίπτωση αδυναμίας ανάσχεσης 

ενός συνεχούς ρεύματος παράνομης μετανάστευσης, (κάτι που είναι φανερό πως 

συμβαίνει λχ στην Ελλάδα), η αντιμετώπιση ενός βαθμιαία ριζοσπαστικοποιούμενου 

μουσουλμανικού στοιχείου δεν μπορεί να στηρίζεται απλά και μόνο σε μέτρα αστυνομικού 

ελέγχου και καταστολής. Θα πρέπει να γίνουν κινήσεις ενθάρρυνσης της ενσωμάτωσης 

της παράλληλης αυτής μουσουλμανικής κοινότητας στις κυρίαρχες πολιτικές δομές της 

εκάστοτε χώρας και στους μηχανισμούς μίας δυναμικής οικονομίας της αγοράς. Η ύπαρξη 

δηλαδή αυτόνομης, με θρησκευτικό ίσως χαρακτήρα, πολιτικής εκπροσώπησης του 

κόσμου αυτού, μέσα από μηχανισμούς που σέβονται την ιδιαιτερότητά του αλλά και που 

ταυτόχρονα τον ελκύουν σε κοινωνικά και οικονομικά σχήματα της κυρίαρχης γύρω του 

κοινωνικής πραγματικότητας, θα οδηγήσει πιθανότατα σε μετριοπάθεια και γενικότερη 

εκτόνωση (Ανδριανόπουλος 2009). 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 Τέσσερεις μόλις μέρες μετά τα τρομοκρατικά κτυπήματα της Al-Qaeda στους Δίδυμους Πύργους και 

το ΓΕΕΘΑ των ΕΔ  (Πεντάγωνο) των ΗΠΑ. 



-84- 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η ιδέα ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρώπης να αποκτήσουν μία κοινή εξωτερική 

πολιτική κατέστη ως ιδέα κυρίαρχη  και φάνηκε ως επιτακτική ανάγκη από πολύ νωρίς. 

Έτσι, αργά και σταθερά δημιουργήθηκε ο θεσμός της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ τελικά. Ο 

βασικός σκοπός  ήταν να αποτελέσουν πια τα Ευρωπαϊκά κράτη ένα δυνατό σύνολο, έναν 

σημαντικό παράγοντα στη διεθνή παγκόσμια σκηνή, έναν σημαντικό παγκόσμιο δρώντα, 

και όχι έναν μη ενιαίο δρώντα (Βοσκόπουλος, ΕΕ και ΗΠΑ 2012), που δεν θα μπορεί να 

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις ασφαλείας, που σταδιακά άρχισαν να 

αναδύονται και να γίνονται εν συνεχεία ολοένα και πιο έντονες. 

Στην παρούσα διατριβή καταβλήθηκε προσπάθεια να αναλυθούν οι πτυχές των 

προκλήσεων αυτών όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ υπό το πρίσμα του 

ισλαμικού ριζοσπαστισμού. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό προς ευκολότερη κατανόηση 

παρατέθηκαν αρχικά στοιχεία για την ΚΕΠΑΑ και την ΚΠΑΑ της ΕΕ. Κατόπιν 

παρουσιάσθηκαν τα βασικά σημεία που απαρτίζουν το Ισλάμ και τη σύνδεσή του με τον 

ισλαμικό ριζοσπαστισμό. Εν συνεχεία τέθηκε υπόψη η σχέση του Ισλάμ με τον ισλαμικό 

εξτρεμισμό αλλά και με την ΕΕ και επακολούθως παρουσιάσθηκαν οι βασικές απειλές που 

αυτό θέτει για την ασφάλεια της ΕΕ, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια δημιουργίας 

και συντήρησής τους. Κλείνοντας την ανάλυση εξετάσθηκε αν και κατά πόσο η ΚΠΑΑ 

μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Στα συμπεράσματα  διαπιστώθηκε πως κάτι τέτοιο είναι μεν 

εφικτό, αλλά υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πολιτικής βούλησης. Αυτονόητο είναι βέβαια  

ότι θα πρέπει να συνοδεύεται αυτή η βούληση και από τη διάθεση από τα Κράτη των 

αντίστοιχων απαραίτητων για την υλοποίηση της αντιμετώπισης των  απειλών υλικών και 

μέσων. Καθόσον άνευ τούτων δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Μέχρι τούδε οι απειλές προέρχονταν ανέκαθεν από παράγοντες έξωθεν της 

επικράτειας ενός κράτους, δηλαδή από τα σύνορά του. Η Ένωση αν και δεν είναι ένα 

ενιαίο κράτος «έχει» σύνορα εξωτερικά. Ένα λοιπόν από τα βασικά στοιχεία της ΚΕΠΠΑ 

προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια και σταθερότητα στο εσωτερικό της ΕΕ, είναι η 

προστασία των εξωτερικών συνόρων της. Η ενιαία αγορά και η Συμφωνία του Σένγκεν 

έχουν εκ των πραγμάτων καταστήσει τα εξωτερικά σύνορα κοινά. Και στην περίπτωση της 

χώρας μας η Ελλάδα αποτελεί εξωτερικό σύνορο της ΕΕ, τόσο θαλάσσιο όσο και χερσαίο 

και ως εκ τούτου είναι εκτεθειμένη πρώτη αυτή σε παράνομες πράξεις και κινδύνους 
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γενικότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι χώρες που βρίσκονται στο εσωτερικό της ΕΕ και δεν 

αποτελούν εξωτερικά σύνορα πρέπει να θεωρούν ότι δεν είναι εκτεθειμένες σε παράνομες 

πράξεις τέτοιου είδους. Αντιθέτως, ακόμη και οι ενδότερες χώρες της Ένωσης είναι 

εκτεθειμένες σε παράνομες πράξεις και σε κινδύνους που συμβαίνουν στις εξώτερες 

χώρες. Υπάρχει σαφές λοιπόν κοινό συμφέρον για την ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής για 

τη διαχείριση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, για την προστασία τους από 

παράνομη διακίνηση αγαθών και ανθρώπων, όπλων μαζικής καταστροφής και βεβαίως, 

για την αποφυγή εισόδου παράτυπων μεταναστών και μαζί με αυτούς και τρομοκρατών ή 

ριζοσπαστικών ισλαμιστικών στοιχείων. Αυτή η πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει κοινή 

νομοθεσία, ολοκληρωμένη αξιολόγηση των κινδύνων, καταμερισμό των βαρών, 

μηχανισμούς συνεργασίας καθώς και συντονισμένο προσωπικό.  

Επιπλέον, η ΕΕ αντιμετωπίζει και σημαντικές εξωτερικές προκλήσεις στα θέματα 

της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης,  που προέρχονται από την 

τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα και την παράνομη μετανάστευση. Η ΕΕ πρέπει 

επομένως να προωθήσει το κράτος δικαίου, την ασφάλεια και τη σταθερότητα και έξω από 

τα σύνορά της με τη βοήθεια όλων των εξωτερικών πολιτικών της, συμπεριλαμβανομένης 

και της ΚΕΠΠΑ (Europedia 2015). 

Στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας που εκπονήθηκε το 2003 αναφέρεται ότι η 

Ευρώπη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει απειλές και προκλήσεις στο θέμα της ασφάλειας, η 

οποία αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξης. Αναφέρονται δε ως βασικές απειλές η 

τρομοκρατία, η εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής και το οργανωμένο έγκλημα. 

Σε αυτό δε το τελευταίο «η Ευρώπη αποτελεί πρώτης γραμμής στόχο» αποτελώντας 

απειλή για την εσωτερική της ασφάλεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ίδια τη 

στρατηγική ευρωπαϊκής ασφαλείας. Και συνεχίζει γράφοντας ότι η απειλή που συνιστά το 

οργανωμένο έγκλημα έχει και μια εξωτερική διάσταση που είναι η διασυνοριακή διακίνηση 

ναρκωτικών, γυναικών, λαθρομεταναστών και όπλων καθώς και η πειρατεία κατά πλοίων, 

που συνιστούν δραστηριότητες των εγκληματικών συμμοριών που έχουν πιθανότατα και 

δεσμούς με την τρομοκρατία (Σ. ΕΕ 2003, σελ. 1-5). 

Σύμφωνα επίσης με την ίδια στρατηγική «το μέλλον θα εξαρτηθεί εν μέρει και από 

τις δικές μας ενέργειες (…) (προς τούτο θα πρέπει) να σκεπτόμαστε παγκόσμια και να 

ενεργούμε όμως τοπικά (…). Στον αιώνα της παγκοσμιοποίησης οι μακρινές απειλές 
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μπορεί να είναι εξίσου ανησυχητικές όσο και εκείνες που έρχονται από κοντά». Οι 

στρατηγικοί στόχοι της ΕΕ για να προασπίσει την ασφάλειά της είναι, σύμφωνα με την εν 

λόγω στρατηγική, πρώτον η έγκαιρη αντιμετώπιση των απειλών, δηλαδή δράση προτού 

ξεσπάσει η κρίση, πράγμα που σημαίνει ότι η πρώτη γραμμή άμυνας θα είναι συχνά το 

εξωτερικό. Και δεύτερον οικοδόμηση ασφάλειας στη γειτονιά της ΕΕ, δηλαδή δράση στις 

γειτονικές χώρες με τη διαπίστωση των πρώτων σημαδιών και προτού ανακύψουν 

καταστάσεις έκτακτες. 

Οι ίδιοι παράγοντες που αναφέρονται ως απειλές για την ΕΕ στην ευρωπαϊκή 

Στρατηγική ασφαλείας και αποτελούν τμήμα του αντικειμένου μελέτης της παρούσας 

διατριβής, συνεχίζουν να αναφέρονται ως απειλές και στην έκθεση του 2008  σχετικά με 

την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής με τίτλο: « Ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο».  

Σε αυτήν αναφέρεται ότι η παγκοσμιοποίηση κατέστησε τις απειλές πιο περίπλοκες και 

αλληλοσυνδεόμενες. Για να είναι η ΕΕ σε θέση να εξασφαλίσει την ασφάλεια τόσο τη δική 

της όσο και των πολιτών της, θα πρέπει να είναι αυτή διαμορφωτής των γεγονότων, 

δηλαδή να μην την προλαβαίνουν τα γεγονότα. Θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και 

οι ενέργειές της να είναι ορατές στον κόσμο. Και οι ενέργειες τονίζει ότι είναι επιτυχέστερες 

όταν αναλαμβάνονται εγκαίρως και συνεκτικά. Παράλληλα θα πρέπει η ΕΕ να βρίσκεται 

στην πρωτοπορία της ανανέωσης της πολυμερούς τάξης. Ενώ τονίζεται ότι η Μεσόγειος 

έχει μείζονα σημασία και εξακολουθεί να θέτει περίπλοκες προκλήσεις και ως εκ τούτου η 

θαλάσσια επιτήρηση είναι πρωταρχικής σημασίας (Σ. τ. ΕΕ, Έκθεση σχετικά με την 

εφαρμογή της ευρ.στρατηγικής ασφαλείας - ασφάλεια σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- 2008, 

σελ. 1-9). Προς τούτο το 2008 δρομολογήθηκε η «Ένωση για τη Μεσόγειο» που 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ),που παρέχει μία 

νέα πολιτική ώθηση συνεργασίας με τα όμορα της ΕΕ κράτη σε θέματα αντιμετώπισης 

θαλάσσιας ασφάλειας, τρομοκρατίας και μετανάστευσης (ό.π. σελ. 10). 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εκπονηθήσα επί Ελληνικής προεδρίας τον 

Ιούνιο του 2014 «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια στη Θάλασσα». 

Αυτή αφορά τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας στη 

θάλασσα της Ένωσης. Συνδέεται δε με την ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και τη 

Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της Ένωσης. Τονίζει τη σημασία της θάλασσας για την 

ασφάλεια και ανάπτυξη της ΕΕ καθόσον το μεγαλύτερο μέρος του εισαγωγικού και 

εξαγωγικού της εμπορίου διεξάγεται δια θαλάσσης, ενώ τα θαλάσσια σύνορά της 
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αποτελούν πάνω από το 70% των συνόρων της Ένωσης. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι: 

« η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν στρατηγικά συμφέροντα στο σύνολο του παγκόσμιου 

θαλασσίου τομέα» (Σ. τ. ΕΕ, Στρατηγική της Ευρωπαικής Ένωσης για την Ασφάλεια στη 

Θάλασσα 2014, σελ. 2). Μεταξύ άλλων στόχος της είναι: «και η ενίσχυση του ρόλου της 

ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και εγγυητή της ασφάλειας ικανού να αναλαμβάνει τις 

ευθύνες του στον τομέα της πρόληψης αντιμετώπισης και διαχείρισης των κρίσεων στη 

θάλασσα» (ό.π. σελ. 6).  Αυτονόητο είναι ότι στην έννοια θάλασσα περιλαμβάνεται 

πρωτίστως η Μεσόγειος ως η κατ’ εξοχήν περιοχή ενδιαφέροντος της ΕΕ, λόγω εγγύτητας. 

Καθορίζονται δε για μία ακόμη φορά σε θεσμικό κείμενο της ΕΕ και αναφέρονται ρητώς 

(μεταξύ και άλλων) ως απειλές και κίνδυνοι για την ΕΕ, η θαλάσσια πειρατεία, η εμπορία 

ανθρώπων, η παράνομη διακίνηση μεταναστών, η παράνομη διακίνηση όπλων και όπλων 

μαζικής καταστροφής, η λαθρεμπορία και η τρομοκρατία (ό.π. σελ. 7). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το ίδιο πνεύμα διαπνέεται και ένα άλλο ιδιαίτερης 

σημασίας θεσμικό έγγραφο της ΕΕ, που είναι η «Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας» της 

ΕΕ που παρουσιάστηκε το 2010 επί Ισπανικής Προεδρίας. Δηλαδή και εκεί περιγράφονται 

τα ανωτέρω ως απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και προτάσσεται ως τρόπος 

αντιμετώπισης μεταξύ άλλων και η αξιοποίηση της ΚΠΑΑ ως εργαλείο της ΚΕΠΠΑ (Σ. τ. 

ΕΕ, Στρατηγική Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ 2010). 

Οπότε συμπερασματικά από τα ανωτέρω, μπορεί να λεχθεί ότι οι απειλές για την 

εσωτερική (και όχι μόνο) ασφάλεια της ΕΕ που συνιστούν μεταξύ άλλων το οργανωμένο 

έγκλημα, η τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση, το λαθρεμπόριο, η εμπορία ανθρώπων, η 

διακίνηση όπλων μαζικής καταστροφής, η πειρατεία, κτλ μπορούν να ενταχθούν σε μία 

ΚΠΑΑ, προκειμένου να αντιμετωπισθούν. 

Ο ισλαμικός ριζοσπαστισμός όμως και οι παράνομες δραστηριότητές του ως μη 

κρατικού δρώντα εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των κατακερματισμένων τοπικών, 

περιφερειακών (όπως η ΕΕ) και παγκόσμιων συστημάτων χερσαίας αλλά και θαλάσσιας 

διακυβέρνησης, προς αποκόμιση οφέλους, τόσο θρησκευτικού/πολιτικού όσο και 

οικονομικού. Έτσι, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση από την ΕΕ όλων των μέσων που 

διαθέτει στο πλαίσιο μίας συνολικής προσέγγισης, που δύναται να της επιτρέψει να 

καταπολεμήσει αποτελεσματικά τις απειλές για την ασφάλειά της, τόσο την εσωτερική όσο 

και την εξωτερική, αλλά και τόσο της ξηράς όσο και της θάλασσας και να αντιμετωπίζει τα 
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βαθύτερα αίτια αποκαθιστώντας την τάξη και την ασφάλεια στα σύνορά της, 

υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της. 

Αυτό άλλωστε προβλέπεται  ρητά  και στη Συνθήκη για την ΕΕ (ΣΕΕ) που καλεί την 

Ένωση «να υπερασπίζεται διεθνώς τα συμφέροντά της και τις αξίες της» (α. 32 ΣΕΕ). Για 

να διαφυλάξει το δικό της χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Ένωση πρέπει 

να αναπτύξει την ικανότητα να ενεργεί και να θεωρείται ως σημαντικός παράγων στη 

διεθνή σκηνή. Αυτός είναι ή θα πρέπει να είναι ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας της Ένωσης.  

Η ΕΕ αναμφισβήτητα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ένα διεθνή ρόλο εφόσον το 

αποφασίσει. Καθόσον καταλαμβάνει πληθυσμιακά ως σύνολο χωρών, την τρίτη θέση μετά 

την Κίνα και την Ινδία, με πάνω από 500εκ πληθυσμό, 28 κράτη μέλη, με το 41% της 

παγκόσμιας ναυτιλίας, με εξαιρετικής σημασίας γεωγραφική θέση (ευρισκόμενη μεταξύ 

δύο ηπείρων και συνδέοντας τρεις), με εκατοντάδες λιμάνια και αεροδρόμια και ένα  

συνολικό ΑΕΠ που ξεπερνά κατά πολύ αυτό των ΗΠΑ (ανακοίνωση  ευρ. επιτροπής για 

μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική 2007  COM (2007) 575). 

Μπορεί και πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτεί αυτά τα πλεονεκτήματα της για να πάρει τη 

θέση που θέλοντας και μη της αναλογεί στην παγκόσμια σκηνή. Προς αυτή την 

κατεύθυνση θα συμβάλει καταλυτικά και η τεράστια ήπια ισχύς54 που αυτή διαθέτει. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική ασφαλείας του 2003: « η ΕΕ θα 

πρέπει να είναι διατεθειμένη να αναλάβει μερίδιο της ευθύνης για την ασφάλεια της 

υφηλίου». Πόσο μάλλον της δικής της ασφάλειας. Και τι πιο πολύ μπορεί να το αποδείξει 

αυτό από μια ΚΠΑΑ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναλύθηκαν στην 

παρούσα διατριβή, αποτελώντας μάλιστα περαιτέρω παράδειγμα προς μίμηση. 

Λέξεις: 29.167  

(άνευ σύνοψης, περιεχομένων, παραρτημάτων κτλ που είναι συνολικά 5.280 λέξεις) 

 

                                            
54 Όρος που εισήχθει από τον Joseph Nye και ορίζεται ως: «η θελκτικότητα της κουλτούρας των 

πολιτικών ιδανικών και της πολιτικής μίας χώρας» Είναι δηλαδή « η ικανότητα να πάρεις αυτό που θέλεις 
μέσω της έλξης και όχι του εξαναγκασμού» (Nye 2005, 19). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: Όργανα ΚΠΑΑ55 

Τα όργανα της ΚΠΑΑ και οι αρμοδιότητές τους συνοπτικά έχουν ως  ακολούθως: 

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκεντρώνει τους αρχηγούς κρατών ή 

κυβερνήσεων των χωρών μελών, καθώς και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συνοδεύονται από τους 

Υπουργούς Εξωτερικών και τον Ευρωπαίο Επίτροπο ο οποίος είναι 

επιφορτισμένος με τις εξωτερικές σχέσεις. Φιλοξενούμενο κατ' αρχήν από το 

κράτος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

οργανώνει την πολιτική ζωή και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης 

συνερχόμενο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Κατέχει μια κατ' εξοχήν εξέχουσα 

θέση στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της ασφάλειας 

δεδομένου ότι καθορίζει τις αρχές και τους γενικούς προσανατολισμούς της 

ΚΕΠΠΑ, μεταξύ άλλων και για τα ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στον τομέα της 

άμυνας. Ως νομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει όσον αφορά τις 

κοινές στρατηγικές που θα εφαρμόσει η ΄Ένωση στους τομείς στους οποίους τα 

κράτη μέλη έχουν σημαντικά κοινά συμφέροντα. 

2. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαρτίζεται από τους 

αντιπροσώπους εκάστου κράτους μέλους σε υπουργικό επίπεδο. Πρόκειται για 

τους Υπουργούς Εξωτερικών οι οποίοι ενεργούν στο πλαίσιο του "Συμβουλίου 

Γενικών Υποθέσεων" και ασχολούνται με τα "θέματα ΚΕΠΠΑ". Εναπόκειται στο 

Συμβούλιο να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για τον καθορισμό και την 

υλοποίηση της ΚΕΠΠΑ βάσει των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών ή 

στρατηγικών που χαράσσονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προς τούτο, 

καθορίζει κοινές θέσεις και δράσεις και λαμβάνει αποφάσεις. Το Συμβούλιο 

                                            
55 Οι πληροφορίες εν λόγω Παραρτήματος ελήφθησαν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ 

υπό: europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index-el.htm, ανάκτηση την 20-10-15. 
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μεριμνά για την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της δράσης της 

Ένωσης. 

Οι εργασίες του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων προετοιμάζονται από την 

Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ). Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι 

(πρέσβεις) ενεργούν στον τομέα αυτό όπως και όσον αφορά τις άλλες κοινοτικές 

πολιτικές. 

3. Η Πολιτική Επιτροπή 

Η πολιτική Επιτροπή  και το μόνιμο όργανό της στις Βρυξέλλες που είναι  η 

Επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας, παρακολουθούν τη διεθνή κατάσταση, 

συμβάλλουν στη χάραξη των πολιτικών διατυπώνοντας γνώμες για το Συμβούλιο, 

είτε κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου, είτε με δική τους πρωτοβουλία και 

εποπτεύουν επίσης την υλοποίηση των συμπεφωνημένων πολιτικών. 

Σε περίπτωση κρίσεως, η Επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας παίζει 

κεντρικό ρόλο στον καθορισμό της αντίδρασης της Ένωσης στην κρίση, και 

εξασφαλίζει τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση κάθε στρατιωτικής 

επιχείρησης, στηριζόμενη στις γνώμες και συστάσεις της στρατιωτικής επιτροπής 

την οποία επικουρεί το στρατιωτικό επιτελείο. 

4. Η Στρατιωτική Επιτροπή (ΣΕ) 

Έχει τη διεύθυνση όλων των στρατιωτικών ενεργειών στα πλαίσια της 

Ένωσης. Αποτελείται από τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ των ενόπλων δυνάμεων των 

κρατών μελών, εκπροσωπούμενους από τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους 

τους στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής είναι στρατηγός 

τεσσάρων αστέρων, εκλέγεται από τους Α/ΓΕΕΘΑ και διορίζεται από το Συμβούλιο 

για τριετή περίοδο.  Η επιτροπή αυτή παρέχει στρατιωτικές συμβουλές και 

υποβάλλει συστάσεις στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ), δίνει δε 

επίσης στρατιωτικές κατευθύνσεις στο Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΕο).  Ο Πρόεδρος της ΣΕ συμμετέχει σε συνόδους του Συμβουλίου 

όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις με αμυντικές επιπτώσεις. Η ΣΕ είναι το 

ανώτατο στρατιωτικό όργανο που δημιουργείται στα πλαίσια του Συμβουλίου. 
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5. Η Προεδρία 

Κάθε εξάμηνο, ένα κράτος μέλος της Ένωσης αναλαμβάνει την Προεδρία 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με την ιδιότητα αυτή, ασκεί την προεδρία του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των οργάνων που είναι 

επιφορτισμένα με την προετοιμασία των εργασιών (ΕΜΑ, Πολιτική Επιτροπή. 

Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, καθώς και ομάδες εργασίας). Η Προεδρία 

διαδραματίζει ρόλο ώθησης και παρακολούθησης. Εκπροσωπεί την Ένωση σε 

θέματα που υπάγονται στην ΚΕΠΠΑ ιδίως δε, κατά τη διεξαγωγή του πολιτικού 

διαλόγου της Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Φέρει την ευθύνη της εφαρμογής των 

αποφάσεων που λαμβάνονται στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Στα πλαίσια αυτά, 

διατυπώνει τη θέση της Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και στο πλαίσιο των 

διεθνών διασκέψεων. 

6. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου/Ύπατος Εκπρόσωπος 

Η συνθήκη ορίζει ότι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου είναι επίσης 

Ύπατος Εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική της 

ασφάλειας. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος επικουρεί το Συμβούλιο, συμβάλλοντας ιδίως 

στη διατύπωση, την προπαρασκευή και την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων 

και, όπου αυτό απαιτείται, ενεργώντας εξ ονόματος του Συμβουλίου κατ' αίτηση 

της Προεδρίας, διεξάγοντας πολιτικό διάλογο με τρίτους. 

7. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και η Γενική Γραμματεία του 

Συμβουλίου 

Ο Γενικός Γραμματέας,  και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

διευθύνουν τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, η οποία επικουρεί την Προεδρία 

και ασχολείται με την προετοιμασία και την καλή λειτουργία των εργασιών του 

Συμβουλίου σε όλα τα επίπεδα. 

8. Η Γενική Διεύθυνση των Εξωτερικών Σχέσεων (ΓΔΕ) 



-Α-4- 

 

Υπό τη διεύθυνση του  Γενικού Διευθυντή καλύπτει τρεις μεγάλους τομείς. 

Πρόκειται για τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις, για τις γεωγραφικές υποθέσεις 

ΚΕΠΠΑ, και τέλος για την «πολιτικό στρατιωτική δομή» για την πολιτική ασφάλειας 

και άμυνας. Η ΓΔΕ, εκτός από την υποστήριξη την οποία εξασφαλίζει σε όλες τις 

εργασίες του Συμβουλίου και των οργάνων του, είναι επιφορτισμένη με την 

προετοιμασία, τη συμμετοχή και την παρακολούθηση του πολιτικού διαλόγου 

καθώς και με τις σχέσεις εργασίας μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών 

στους τομείς της αρμοδιότητάς της. Πιο συγκεκριμένα ενισχύονται οι σχέσεις με τα 

Ηνωμένα Έθνη, τον Οργανισμό για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην 

Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. 

9. H Μονάδα Σχεδιασμού Πολιτικής και Έγκαιρης Προειδοποίησης 

Αποκαλείται  Πολιτική Μονάδα, δημιουργήθηκε με δήλωση προσαρτημένη 

στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπάτου 

Εκπροσώπου. Το προσωπικό της Πολιτικής Μονάδας προέρχεται από τη Γενική 

Γραμματεία του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη 

Δυτικοευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΔΕΕ). Η δήλωση που προσαρτάται στη Συνθήκη 

απαριθμεί τα κύρια καθήκοντα της μονάδας που είναι: Παρακολούθηση και 

ανάλυση των εξελίξεων στον τομέα της ΚΕΠΠΑ, Αξιολόγηση των συμφερόντων 

της ΄Ενωσης και καθορισμός τομέων στους οποίους θα μπορούσε να 

επικεντρωθεί η ΚΕΠΠΑ στο μέλλον, Έγκαιρη αξιολόγηση και έγκαιρη 

προειδοποίηση για γεγονότα ή καταστάσεις που μπορεί να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων πολιτικών κρίσεων και τέλος 

κατάρτιση, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου ή της Προεδρίας, ή ιδία 

πρωτοβουλία, τεκμηριωμένων εγγράφων για τις εναλλακτικές πολιτικές, που 

υποβάλλονται με ευθύνη της Προεδρίας, ως συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικής 

του Συμβουλίου. 

10. Το Στρατιωτικό Επιτελείο (ΣΕπ) 

Αποτελείται από στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών 

αποσπασμένους στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου και αποτελεί υπηρεσία 

απευθείας υπό την εντολή του Ύπατου Εκπροσώπου. Το ΣΕΟ διοικείται από  

Αντιστράτηγο Γενικό Διευθυντή και από Υποστράτηγο Αναπληρωτή Γενικό 
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Διευθυντή. Το ΣΕΟ είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη προειδοποίηση, την 

αξιολόγηση των καταστάσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό των αποστολών 

διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των εθνικών και 

πολυεθνικών ευρωπαϊκών δυνάμεων, και για την εφαρμογή των πολιτικών και των 

αποφάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Στρατιωτικής Επιτροπής την οποία έχει 

ως έργο να επικουρεί.  

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

συμπράττει πλήρως στις εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

ΚΕΠΠΑ. Αυτή η σύμπραξη είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της συνοχής της 

ΚΕΠΠΑ με τις κοινοτικές πολιτικές στον τομέα των εξωτερικών οικονομικών 

σχέσεων και της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της ανθρωπιστικής βοήθειας, 

στις οποίες η Επιτροπή διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με τους αρχηγούς κρατών και 

κυβερνήσεων. Η Επιτροπή συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και των 

προπαρασκευαστικών ομάδων και επιτροπών του καθώς και στον πολιτικό 

διάλογο με τις τρίτες χώρες. Μπορεί, όπως και τα κράτη μέλη, ή ο Ύπατος 

Εκπρόσωπος, να υποβάλει στο Συμβούλιο οιοδήποτε θέμα εξωτερικής πολιτικής 

και ασφάλειας και να του υποβάλει προτάσεις. Ωστόσο, το δικαίωμα 

πρωτοβουλίας το οποίο διαθέτει η Επιτροπή δεν είναι αποκλειστικό όπως ισχύει 

εν γένει για τις κοινοτικές πολιτικές. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ακριβώς όπως και η Προεδρία, για τις εξελίξεις της ΚΕΠΠΑ. 

12. Τα Κράτη Μέλη 

Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να στηρίζουν ενεργά και ανεπιφύλακτα την 

κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική της ασφάλειας με πνεύμα αφοσίωσης και 

αμοιβαίας αλληλεγγύης. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο 

οιοδήποτε θέμα ΚΕΠΠΑ και να του υποβάλλει προτάσεις. Τα κράτη μεριμνούν για 

τη συμμόρφωση των εθνικών τους πολιτικών με τις κοινές θέσεις. Δεσμεύονται να 

υποστηρίζουν τις κοινές δράσεις. Οι διπλωματικές τους υπηρεσίες στο εξωτερικό 

συνεργάζονται για την τήρηση και την εφαρμογή των κοινών θέσεων και δράσεων.   
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13. Οι Ειδικοί Απεσταλμένοι  

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να διορίζει ειδικούς 

απεσταλμένους στους οποίους ανατίθενται εντολές σε συνάρτηση με 

συγκεκριμένα πολιτικά θέματα. Υπάγονται απευθείας στον Ύπατο Εκπρόσωπο για 

την ΚΕΠΠΑ. Αυτή τη στιγμή, η Ένωση διαθέτει τέσσερις ειδικούς απεσταλμένους 

(Εγγύς Ανατολή - Μεγάλες Λίμνες της Αφρικής - Νοτιοανατολική Ευρώπη - Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) των οποίων ο διορισμός  

προβλέπεται  με ειδική πλειοψηφία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: Αναγραφόμενα στα Ιερά Κείμενα του Ισλάμ για τον 

πόλεμο και το τζιχάντ 

(Πηγή: «Ιερό Κοράνιον» μετάφραση Γεράσιμου Πεντάκη, εκδόσεις ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 

ανακτημένο  υπό http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=78, 12-09- 2015, 

καθώς και από την μετάφραση Μίνας Ζωγράφου – Μεραναίου, εκδόσεις ΔΑΡΕΜΑ, 

ανακτημένο υπό http://aegeanhawk.blogspot.gr/2012/10/150_812.html),12-09-15). 

 
Κοράνι, 2:190–193 «Και δώστε μάχη για τον Αλλάχ μ’ εκείνους που μάχονται 

εναντίον σας, και μην ξεπεράσετε τα όρια, ασφαλώς ο Αλλάχ δεν αγαπάει 

εκείνους που ξεπερνούν τα όρια. Και σκοτώστε-τους όπου τους βρείτε, και 

διώξτε-τους από κει που σας έδιωξαν, [γιατί] ο διωγμός είναι χειρότερος από το 

φόνο. [...] Και δώστε μάχη εναντίον-τους μέχρις ότου να μην υπάρχει πια διωγμός, 

και η θρησκεία να είναι μόνο για τον Αλλάχ.» 

Κοράνι, 2:216 «Οι εχθροπραξίες σας ζητούνται, κ’ εσάς δεν σας αρέσουν. Είναι 

όμως δυνατόν να μην σας αρέσει κάτι που είναι καλό για σας, και να σας αρέσει 

κάτι που είναι κακό για σας. Αλλά ο Αλλάχ γνωρίζει, ενώ εσείς όχι.» 

Κοράνι, 4:74 «Συνεπώς αφήστε εκείνους που μάχονται για τον Αλλάχ, που 

ανταλλάσσουν την επίγεια ζωή με την επουράνια· και σε όποιον μάχεται για τον 

Αλλάχ, είτε σκοτωθεί είτε νικήσει, Εμείς θα του δώσουμε μια πλούσια 

ανταμοιβή.» 

Κοράνι, 4:89 «συνεπώς μην κάνετε φίλους μεταξύ αυτών [των υποκριτών, που 

εγκατέλειψαν το Ισλάμ] μέχρις ότου φύγουν (από τα σπίτια-τους) κατά τον τρόπο 

του Αλλάχ· αλλ’ αν γυρίσουν, τότε πιάστε τους και σκοτώστε τους όπου τους 

βρείτε, και μην κάνετε μεταξύ αυτών φίλους ή βοηθούς.» 

Κοράνι, 8:15–16 «Ω πιστοί! Όταν συναντήσετε τους απίστους στη μάχη, ποτέ 

μη στρέψετε τα νώτα-σας σ’ αυτούς. Αν κανείς στρέψει τα νώτα σ’ αυτούς μια 

τέτοια μέρα εκτός αν πρόκειται για στρατηγική κίνηση του πολέμου ή για 

υποχώρηση προς μια στρατιωτική μονάδα (δική-του)  στρέφει επάνω του την οργή 

του Αλλάχ, και κατοικία του είναι η Κόλαση.» 

http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=78
http://aegeanhawk.blogspot.gr/2012/10/150_812.html
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/002.qmt.html#002.190
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/002.qmt.html#002.216
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/004.qmt.html#004.074
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/004.qmt.html#004.089
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/008.qmt.html#008.015
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Κοράνι, 8:39 «Ώστε δώστε μάχη εναντίον-τους μέχρις ότου να μην υπάρχει πια 

διωγμός, και η θρησκεία να είναι μόνο για τον Αλλάχ.» 

Κοράνι 8:65 «Ω Προφήτη, παρότρυνε τους πιστούς να δώσουν μάχη. Αν 

υπάρχουν είκοσι αποφασισμένοι ανάμεσά σας θα κατατροπώσουν διακόσιους; 

αν υπάρχουν εκατό τότε θα σκοτώσουν χίλιους απίστους, γιατί αυτοί είναι 

άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν.» 

Κοράνι, 9:5  «Και όταν οι ιεροί μήνες περάσουν, τότε σφάξτε τους ειδωλολάτρες 

όπου τους βρείτε, και κάντε-τους αιχμαλώτους και πολιορκείστε τους και 

κρυφτείτε και στήστε-τους ενέδρες, μετά αν μετανοήσουν και κάνουν συνέχεια 

προσευχές και πληρώνουν το φόρο για τους φτωχούς, αφήστε τους το δρόμο 

ελεύθερο ασφαλώς ο Αλλάχ συγχωρεί, είναι Φιλεύσπλαχνος.» 

Κοράνι 47:4 «Επομένως, όταν συναντάτε τους απίστους (στη μάχη), τσακίστε 

τους λαιμούς-τους· αργότερα, όταν θα τους έχετε πλήρως καθυποτάξει, δέστε-

τους γερά: μετά (είναι ώρα για) είτε γενναιοδωρία είτε λύτρα: μέχρις ότου ο 

πόλεμος τα φέρει όλα εις πέρας. Έτσι (διατάσσεστε): αλλά αν ήταν Θέλημα του 

Αλλάχ, ασφαλώς θα μπορούσε να τους τιμωρήσει (ο Ίδιος); αλλά (σας αφήνει να 

μάχεστε) για να σας δοκιμάσει.» 

Κοράνι 61:4 «Ασφαλώς ο Αλλάχ αγαπάει όσους μάχονται για το Σκοπό του σε 

παράταξη μάχης, σαν να ήταν μια στερεή συμπαγής μάζα.» 

Κοράνι 9:29 «Πολεμήστε εκείνους που δεν πιστεύουν στον Αλλάχ, ούτε στην 

Ημέρα της Κρίσεως, ούτε θεωρούν απαγορευμένο εκείνο που έχει απαγορεύσει ο 

Αλλάχ και ο Αγγελιοφόρος του, ούτε παραδέχονται τη θρησκεία της Αλήθειας, 

(ακόμη κι αν είναι) απ’ τους Ανθρώπους του Βιβλίου, [Χριστιανοί και Εβραίοι] 

μέχρις ότου πληρώσουν το φόρο υποταγής, κ’ αισθάνονται καθυποταγμένοι.» 

Ισχάκ:587. «Η επίθεσή μας δεν θα είναι μια ασθενική, παραπαίουσα υπόθεση. 

Θα δώσουμε μάχη όσο ζούμε. Θα μαχόμαστε μέχρι να σε στρέψουμε στο 

Ισλάμ, να ζητάς ταπεινά καταφύγιο. Θα μαχόμαστε χωρίς να μας νοιάζει ποιον 

συναντάμε. Θα δώσουμε μάχη είτε αν καταστρέψουμε αρχαίες ιδιοκτησίες είτε νέα 

προνόμια. Έχουμε πετσοκόψει κάθε αντίπαλο. Τους έχουμε διώξει βίαια από 

μπροστά-μας υπό την ηγεσία του Αλλάχ και του Ισλάμ. Θα δώσουμε μάχη μέχρις 

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/008.qmt.html#008.039
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/008.qmt.html#008.065
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html#009.005
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/047.qmt.html#047.004
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/061.qmt.html#061.004
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/009.qmt.html#009.029
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ότου εγκαθιδρυθεί η θρησκεία-μας. Και θα τους λεηλατήσουμε, γιατί πρέπει να 

ντροπιαστούν.» 

Ισχάκ:327 «Ο Αλλάχ είπε, Ένας προφήτης πρέπει να σφάξει πριν να συλλέξει 

αιχμαλώτους. Ο κατασφαγμένος εχθρός διώχνεται από τη γη. Μωάμεθ, έχεις 

ζηλέψει τις επιθυμίες αυτού του κόσμου, τα καλά και τα λύτρα που οι αιχμάλωτοι 

θα φέρουν. Αλλά ο Αλλάχ επιθυμεί να σκοτωθούν, για να κάνει φανερή τη 

θρησκεία» 

Ισχάκ:576 «Μου άρεσε η τιμωρία που επιβλήθηκε στους απίστους. Το να τους 

σκοτώνεις ήταν γλυκύτερο από πιοτό. Καλπάσαμε ανάμεσά τους 

λαχανιάζοντας για τα λάφυρα. Με τη δυνατή φωνή του στρατού μας, η ίλη του 

Αποστόλου προχώρησε στη σύρραξη.» 

Ταμπαρί 9:69 «Οι Άραβες ήταν οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 

Προφήτη. Είμαστε οι βοηθοί του Αλλάχ και οι βεζύρηδες του Αγγελιοφόρου του. 

Πολεμούμε τον κόσμο μέχρι που να πιστέψουν στον Αλλάχ. Όποιος πιστέψει 

στον Αλλάχ και στον Αγγελιοφόρο του έχει εξασφαλίσει τη ζωή του και τα 

υπάρχοντά του από μας. Όσο για κείνον που δεν πιστεύει, θα τον 

πολεμήσουμε για πάντα για το Σκοπό του Αλλάχ. Ο φόνος του είναι μικρό 

πράγμα για μας.» 

Ισχάκ:300 «Μάχομαι στην υπηρεσία του Αλλάχ. Αυτό είναι ευλάβεια και καλή 

πράξη. Στον πόλεμο του Αλλάχ δεν φοβάμαι όπως θα φοβούνταν οι άλλοι. Γιατί 

αυτή η μάχη είναι δίκαιη, αληθινή, και καλή.» 

Μπουχαρί:Τ4Β53Α386 «Ο Προφήτης μας, ο Αγγελιοφόρος του Κυρίου μας, μας 

διέταξε να σας πολεμήσουμε μέχρις ότου να προσκυνήσετε τον Αλλάχ και 

μόνον εκείνον, ή να μας πληρώσετε την Τζίζγια (φόρο υποτέλειας) και ο 

Προφήτης-μας μας έχει πληροφορήσει ότι ο Κύριός μας λέει: Όποιος ανάμεσά μας 

σκοτωθεί σαν μάρτυρας θα πάει στον Παράδεισο για να ζήσει μια πολυτελή ζωή 

που δεν έχει ξαναδεί όμοιά της, και όποιος επιζήσει θα γίνει ο αφέντης σας». 

Ισχάκ:208 «Όταν ο Αλλάχ επέτρεψε στον Απόστολό του να δώσει μάχη, το 

δεύτερο Ακάμπα περιελάμβανε συνθήκες σχετικά με τον πόλεμο που δεν ήταν 

στην πρώτη πράξη υποταγής. Τώρα δεσμευτήκαμε σε πόλεμο εναντίον 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/053.sbt.html#004.053.386
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ολόκληρης της ανθρωπότητας, για τον Αλλάχ και τον Απόστολό του. Μας 

υποσχέθηκε μια ανταμοιβή στον Παράδεισο για την πιστή μας υπηρεσία. 

Δεσμευτήκαμε να πολεμήσουμε με πλήρη υποταγή στο Μωάμεθ ανεξάρτητα από 

το πόσο αντίξοες θα είναι οι συνθήκες.» 

Μουσλίμ 20:4645 «...Αυτός (ο Αγγελιοφόρος του Αλλάχ) το έκανε αυτό και είπε: 

Υπάρχει μια άλλη πράξη που ανυψώνει τη θέση ενός άνδρα στον Παράδεισο σε 

βαθμό κατά εκατό φορές (υψηλότερο), και η διαφορά μεταξύ του ενός βαθμού και 

του άλλου είναι ίση με το ύψος του ουρανού απ’ τη γη. Εκείνος (ο Αμπού Σα’ιντ) 

είπε: “Ποια είναι αυτή η πράξη; «Εκείνος [ο Μωάμεθ] απάντησε: Τζιχάντ για τον 

Αλλάχ! Τζιχάντ για τον Αλλάχ!». 

 

 

 

 

 

 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/020.smt.html#020.4645
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: Χάρτες - Διαγράμματα 

          

          Εικόνα 1: Κατανομή Μουσουλμάνων Παγκοσμίως  

 

 

 

 Εικόνα 2: Αναλογία Σουνιτών – Σιιτών στις χώρες της Μέσης Ανατολής 
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Εικόνα 3: Το Ισλάμ στη Δυτική Ευρώπη 

 

 

 

Εικόνα 4: Μετανάστες που απογράφηκαν κατά τη διάρκεια της απογραφής του 

2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. 
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Εικόνα 5: Κύριες οδοί μετανάστευσης στην Ευρώπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Βάσεις τζιχαντιστών παγκοσμίως 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 


